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Buletini i tretë statistikor i vitit 2021, përmbledh rezultatet e të gjitha 

auditimeve të kryera nga Kontrolli i Lartë i Shtetit në periudhën janar – dhjetor 

2021. Në këtë buletin përfshihen, dëmi ekonomik i konstatuar, të ardhurat e 

munguara dhe shpenzimet e kryera jo në përputhje me parimet e efektivitetit, 

eficiencës dhe ekonomicitetit (3E), masat disiplinore dhe administrative të 

rekomanduara, si edhe kallëzimet penale të përcjella në Prokurori. 
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KLSH DHE AKTIVITETI AUDITUES PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2021 

 

I. TREGUESIT KRYESORË TË VEPRIMTARISË AUDITUESE 

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në cilësinë e institucionit më të lartë të auditimit të 

jashtëm publik, për periudhën janar - dhjetor 2021 ka vijuar punën audituese 

për kryerjen  e 158 misioneve të auditimit, nga të cilat duke u orientuar drejt 

përmbushjes së detyrimeve ligjore janë evaduar 158 misione auditimi. 

158 misionet e auditimit të evaduara janë detajuar si më poshtë:  

 56 auditime përputhshmerie 

 41 auditime përputhshmërie dhe financiare12 

 18 auditime performance 

 21 auditime financiare 

 17 auditime tematike 

 5 auditime IT 

Puna audituese për vitin 2021 kanë pasur objektiv identifikimin e shkeljeve dhe 

raportimin e tyre në bazë të klasifikimit si dëm ekonomik 3  dhe si 

parregullsi/paligjshmëri me efekte negative në financat publike nga subjektet 

nën auditim4. 

Puna audituese është përqëndruar kryesisht në fushat për të cilat 

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka vlerësuar një nivel të lartë risku. Edhe 

gjatë kësaj periudhe, shkeljet më të mëdha me efekte të 

konsiderueshme në buxhetin e shtetit dhe jo vetëm, lidhen me 

administrimin e të ardhurave: menaxhimin jo të kujdesshëm në procesin e 

përdorimit të fondeve publike; keq administrimin e pronës shtetërore ndjekur 

nga paligjshmëritë proceduriale dhe ineficencat në realizimin e procedurave të 

prokurimit publik, si dhe shkeljet në zbatimin e legjislacionit fiskal. Mbulimit me 

auditim të të gjithë aspekteve të domosdoshme, duke përmbushur shtrirjen e 

auditimeve, ku përgjatë vitit 2021 rezultojnë të evaduara 158 auditime në 

                                                           
1KLSH ka kryer 41 auditime rregullshmërie, klasifikuar si auditime mikse, për të cilat janë dhënë 37 opinione 
për pasqyrat financiare dhe 37 opione përputhshmërie. 
2Në auditimin e zhvilluar në Drejtorinë Rajonale të Arsimit Parauniversitar Durrës është dhënë dhe opinion 
për pasqyrat financiare edhe për Aparatin e Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniveristar Durrës.  
3 Dëmi ekonomik në aktivitetin auditues i referohet detyrimit të shpërblimit monetar të një individi ose 

subjekti që i shkaktohet autoritetit shtetëror të audituar në lidhje me veprime ose mosveprime në cenim të 

disiplinës financiare dhe kuadrit rregullator përkatës. 

4 Efekti negative në performancën e subjekteve nën auditim i referohet efekteve negative të konstatuara 

në administrimin e fondeve publike dhe menaxhimit me ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të fondeve 

publike. 
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numër dhe sipas llojeve e departamenteve, duke realizuar projeksionet për 

numrin e angazhimeve audituese në institucionet e qeverisjes së përgjithshme, 

në njësitë e pushtetit vendor, në administratën tatimore dhe doganore, në 

shoqëritë me kapital shtetëror, etj.   

Niveli i dëmeve ekonomike dhe shpenzimeve joefektive të konstatuara nga 

KLSH gjatë periudhës janar – dhjetor të vitit 2021 paraqitet si më poshtë: 

 

Shkeljet me dëm ekonomik5 

Parregullsi dhe shkelje financiare, në të ardhurat dhe në shpenzimet e 

kryera, me dëm ekonomik në shumën totale prej 19,158,985 mijë lekë ose 

158.3 milionë euro. 

Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e 

subjekteve të audituara, në shumën totale prej 55,444,914 mijë lekë, afërsisht 

458.2 milionë euro nga e cila: 

I. 10,948,006 mijë lekë në fushën e të ardhurave, afërsisht 90.5 milionë euro; 

II. 44,496,908 mijë lekë afërsisht 367.7 milionë euro, në fushën e shpenzimeve 

jo me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve, si dhe shkelje të 

disiplinës financiare lidhur me likujdimin e shpenzimeve, keqmenaxhimin e 

fondeve të programuara apo mungesë kontrolli në realizimin e procedurave të 

prokurimit jo në përputhje me kuadrin ligjor.   

Parregullsitë dhe paligjshmëritë e konstatuara, i referohen përdorimit të 

fondeve jo me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet në fushën e prokurimit 

publik shoqëruar me mungesë kontrolli në realizimin e procedurave të 

prokurimit, të cilat në shumë raste rezultojnë të realizuara jo në përputhje me 

kuadrin ligjor. 

Këto shkelje financiare përgjithësisht i përkasin veprimtarisë ekonomiko-

financiare për periudhën kohore 2018-2020 përcaktuar për çdo subjekt të 

audituar në programet e auditimit. 

Indikatori i dobishmërisë 

Indikatori i dobishmërisë së auditimeve të realizuara, e reflektuar kjo si në 

vlerën e gjetjeve, numrin e rekomandimeve të lëshuara dhe masave të zbatuara 

nga entitetet publike të audituara, por edhe në efektin e zbulimit dhe 

parandalimit të shkeljeve të ligjshmërisë. Treguesi i dobishmërisë së auditimit 

njihet si raporti i sasisë së fondeve të zbuluara dhe të kërkuara për zhdëmtim 

                                                           
5 Kursi i këmbimit të lekut/euro është kursi i Bankës së Shqipërisë i datës 31.12.2021, 1 euro= 121  lekë. 
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nga SAI me shpenzimet buxhetore faktike të këtij institucioni dhe është një nga 

treguesit më domethënës të performancës së Institucioneve të Auditimit të 

Jashtëm Shtetëror. 

Për vitin 2021 rezulton se indikatori I dobishmërisë është 56, ç’ka do të thotë se 

për çdo një lek të shpenzuar për KLSH-në nga Buxheti i Shtetit janë zbuluar nga 

auditimet e kryera 56 lekë. 

Treguesi i dobisë së auditimit llogaritet si raporti i dëmeve të zbuluara dhe të 

kërkuara për zhdëmtim nga KLSH në vlerën 19,158,985,000 lekë me shpenzimet 

buxhetore faktike të KLSH-së në vlerën 340,281,749 lekë. 

 

Institucionet ku janë ushtruar misionet e auditimit 

Në periudhën janar – dhjetor 2021, auditimet kanë përfshirë 

vlerësimin e aktivitetit në 205 subjekte (një institucion mund të jetë audituar dy 

ose më shumë nga KLSH për arsye të llojeve të ndryshme të auditimeve të 

ushtruara): institucione qendrore, ministri dhe agjenci (përfshirë drejtori 

qendrore dhe rajonale në varësi të tyre), njësi të vetëqeverisjes vendore (qarqe, 

bashki), drejtori të përgjithshme të administrimit fiskal, fonde speciale, si dhe 

shoqëri aksionare me kapital shtetëror në të cilën shteti ka mbi 50% të 

aksioneve, apo projekte me financim të huaj. Në tabelën e mëposhtme është 

paraqitur shpërndarja e auditimeve sipas institucioneve. 

Tabela nr.1 Institucionet ku janë ushtruar misionet e auditimit 

Auditimet e KLSH-së janë ushtruar në këto institucione: Nr 

Institucione të qeverisjes qendrore 18 

Institucionet e vetëqeverisjes vendore dhe njësi të tjera në nivel 
vendor 

46 

Institucione të tjera financiare, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 
dhe institucionet vartëse financiare 

21 

Shoqëritë publike dhe projektet me financim të huaj  28 

Institucionet e administrimit të aseteve dhe mbrojtjes së mjedisit 21 

Institucionet në të cilat janë kryer auditimet e teknologjisë së 
informacionit 

14 

Institucionet në te cilat janë kryer auditimet e performances 57 

TOTALI I SUBJEKTEVE 205 
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Grafik nr.1 Subjektet e audituara në periudhën janar – dhjetor  2021 

 

Burimi KLSH 

Rekomandimet sipas natyrës 

KLSH, gjatë periudhës janar – dhjetor 2021, ka adresuar rekomandime për 

institucionet publike të audituara. Rekomandime për ndryshime apo 

përmirësime ligjore, organizative, administrative dhe disiplinore gjithsej janë 4 

251, nga të cilat: 90 janë përmirësime ligjore, 1 087 rekomandime disiplinore 

dhe administrative dhe 3 074 rekomandime organizative.   

Grafik nr.2 Masat e rekomanduara nga KLSH për periudhën janar- dhjetor 2021 
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Trajtimi i Letrave të qytetarëve 

Kontrolli i Lartë i Shtetit gjatë periudhës janar – dhjetor të vitit 2021 ka vijuar të 

trajtojë me korrektesë dhe profesionalizëm letrat dhe ankesat e qytetarëve, të 

cilët në çdo rast kanë marrë përgjigje, edhe kur çështja e ngritur prej tyre ka 

qenë jashtë kompetencave të institucionit, duke i orientuar qytetarët, 

nëpërmjet përgjigjeve zyrtare se cilit institucion duhet ti drejtohen për ti marrë 

përgjigje për shqetësimet e tyre.  

Përgjatë kësaj periudhe KLSH ka trajtuar 399 letra dhe ankesa, nga të cilat 117 

jashtë kompetencës dhe juridiksionit të institucionit. Nga 282 ankesa në 

kompetencë të KLSH, 273 prej tyre janë verifikuar dhe u është dhënë përgjigje, 

ndërsa 9 janë në proces verifikimi.  

Trajtimi i kërkesave për të drejtën e informimit  

E drejta e informimit si një e drejtë kushtetuese dhe tani e parashikuar qartazi 

në një legjislacion të veçantë, është e drejtë elementare e çdo individi në një 

shoqëri demokratike. Që me miratimin e ligji të ri nr. 119/2014 “Për të drejtën e 

informimit”, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka pasur një numër në rritje kërkesash për 

informacion nga viti në vit, të ardhura nga individë, subjekte të ndryshme dhe 

OJF. Vetëm gjatë periudhës janar – dhjetor të vitit 2021 janë trajtuar dhe u 

është përcjellë informacioni i kërkuar 33 kërkesave, të ardhura në adresën e 

koordinatorit të informimit të KLSH-së. 

Në grafikun e mëposhtëm pasqyrohen fushat kryesore të shqetësimit publik për 

çështje të qeverisjes në Shqipëri, nga të cilat 13% e ankesave të adresuara KLSH-

së i takojnë administrimit financiar dhe fushës së prokurimit publik; 6% në 

fushën e taksave, tatimeve, 42% administrimit dhe kthimit të pronës, 31% 

fushave të tjera dhe 8% trajtojnë çështje të ndryshme. 

Grafik nr. 3 Fushat kryesore të shqetësimit publik 
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Kallëzimet Penale 

KLSH si një aktor i rëndësishëm në luftën  ndaj abuzimeve dhe mashtrimeve 

financiare me pronën publike, ndaj zyrtarëve të korruptuar, duke synuar 

përmirësimin e qeverisjes publike, ka  adresuar rast pas rasti kallëzime penale 

në lidhje me  “Shpërdorim detyre”, “Shkelje e barazisë në tendera”, etj.  

KLSH për vitin 2021 ka përcjellë 14 Kallëzime Penale për 62 persona. KLSH ka 

pasur në qendër të vëmendjes luftën ndaj korrupsionit në të gjitha nivelet e 

qeverisjes si dhe të mashtrimit financiar në përdorimin e fondeve dhe të 

pasurisë publike, duke synuar rritjen e përgjegjësisë dhe llogaridhënies së 

zyrtarëve publik, si dhe të efekteve parandaluese nëpërmjet ndëshkimit të 

personave të cilët janë vlerësuar se gjatë veprimtarisë së tyre kanë pasur 

elementë të veprës penale. 
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Treguesit e dëmit ekonomik  

Niveli i dëmit ekonomik dhe shpenzimeve joefektive apo me efekte negative 

(EEE) në buxhetin e shtetit në mënyrë të përmbledhur nga aktiviteti auditues 

përgjatë periudhës janar – dhjetor 2021 paraqiten si më poshtë: 

I. Dëm ekonomik në të ardhura  000/lekë 

Në fushën e tatim taksave 2,353,678 

Në sektorin doganor 14,491,004 

Në fushën e shitjes, blerjes dhe dhënies me qira të pasurisë 
shtetërore 462,047 

Në fushën e urbanistikës 15,208 

Të tjera 87,515 

Totali i Dëmit ekonomik në të ardhura 17,409,452 

 
 

II. Dëm Ekonomik në shpenzime  

Në shpenzimet për paga, sigurime dhe shpërblime 25,212 

Në shpenzimet operative 1,340,769 

Në shpenzimet për investime 372,135 

Të tjera 11,417 

Totali i Dëmit ekonomik në shpenzime 1,749,533 

Totali i dëmit ekonomik (I+II) = 19,158,985 mijë lekë 
ose 158.3 milionë euro  

KLSH ka zbuluar parregullsi dhe shkelje financiare me pasojë dëm ekonomik në 

të ardhura dhe shpenzime, në shumën totale prej 19,158,985 mijë lekë, nga e 

cila ka rekomanduar për shpërblim dëmi shumën 19,158,985 mijë lekë. 

Grafik nr.4 Dëmi ekonomik sipas fushave në milionë lekë 
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II.SHKELJET ME DËM EKONOMIK 

II.a) Në fushën e të ardhurave 

Tabela nr.2 Dëmi ekonomik në fushën e të ardhurave  

Dëm Ekonomik  000/lekë 

Në fushën e tatim taksave 2,353,678 

Në sektorin doganor 14,491,004 

Në fushën e shitjes, blerjes dhe dhënies me qira të pasurisë 
shtetërore 462,047 

Në fushën e urbanistikës 15,208 

Të tjera 87,515 

Totali  17,409,452 

Burimi KLSH 

2.1 Në sektorin e Tatim – Taksave, në vlerën e përgjithshme prej 2,353,678 

mijë lekë, konstatuar në institucionet: 

 Dega Rajonale Tatimore Fier, në vlerën 2,301,903 mijë lekë, si pasojë e mos 

përmbushjes së detyrimit për vlerësimin nëpërmjet kontrollit tatimor për 

tatimpaguesit me diferenca në qarkullim sipas kasës dhe të ardhurave të 

deklaruara në TFTH dhe TVSH, jo në përputhje me përcaktimet ligjore 

procedurale të cilat rregullojnë veprimtarinë e administratës tatimore; nuk ka 

kryer rakordimin e blerjeve në formularin e deklarimit të pagesës (FDP) me 

ato të deklaruara në pasqyrat financiare, nuk shoqërohen me raport teknik të 

inxhinierit mbi punimet e kryera/situacione punimesh, nuk është bërë analiza 

e bilancit material përsa i përket artikujve që gjatë procesit transformohen në 

mallra ose shërbime referuar normativave të lejuara ligjore. Në kontrollet 

tatimore nuk është bërë një analizë e thelluar e veprimtarisë së subjektit,  e 

shitjeve apo rritjes së çmimit, nuk kanë verifikuar diferencën tatime / 

dogana, konstatohen diferenca në inventar, nuk kanë analizuar saktë edhe në 

ato raste kur është kryer bilanci material, nuk janë kryer analizat e 

shpenzimeve për zërat kryesore të zhvillimit të aktivitetit referuar kartës 

teknologjike, etj.  

 Drejtori Rajonale Tatimore Korçë, në vlerën 3,323 mijë lekë, si pasojë 

rezulton kreditim dhe rimbursim i pa drejtë i TVSH-së për punime 

rikonstruksioni, ku punimet janë zhvilluar në shkelje të lejes së ndërtimit dhe 

situacioni është në vlerë më të madhe se preventivi. 

 Bashkia Selenicë në vlerën 4,500 mijë lekë, si pasojë e mos pajisjes me 

autorizim 5 vjeçar të subjekteve që ushtrojnë aktivitet në tregtimin e 

karburantëve dhe njësitë e shitjes së lëndeve djegëse për konsumatorët 

fundorë.  
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 Bashkia Tepelenë, në vlerën 4,400 mijë lekë, si pasojë e mospajisjes me leje 

apo autorizim/licencë përkatëse për tregtimin e karburantit dhe moskryerjes 

së pagesës së taksës vendore për 5 subjekte.  

 Bashkia Këlcyrë, në vlerën 11,000 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes sipas 

ligjit të tarifës për pajisjen me leje tregtimi për karburantet në bashkinë 

Këlcyrë dhe njësitë administrative (Dishnicë, Sukë dhe Ballaban). 

 Bashkia Konispol, në vlerën 3,000 mijë lekë, si pasojë e mospajisjes me leje 

apo autorizim/licencë përkatëse për tregtimin e karburantit dhe moskryerjes 

së pagesës së taksës vendore për 3 subjekte. 

 Bashkia Peqin, në vlerën 50 mijë lekë, si pasojë e mosaplikimit të tarifave të 

pastrimit dhe largimit të mbeturinave urbane për subjekte që kanë kryer 

punime ndërtimi.  

 Bashkia Gjirokastër, në vlerën 1,122 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes saktë 

të detyrimeve nga taksa e infrastrukturës në masën 0.1% për investimet që 

janë jo me fondet e bashkisë. 

 Bashkia Kavajë, në vlerën 22,080 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes saktë të 

taksës së ndikimit në infrastrukturë nga subjektet e pajisur me leje ndërtimi.  

 Bashkia Pukë, në vlerën 2,300 mijë lekë, si pasojë e mospajisjes me licenca 

për tregtimin me pakicë të karburantëve, gazit të lëngshëm të naftës, për 

automjetjet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga 

konsumatorët fundorë dhe të arkëtojë tarifat e plota për subjektet që kanë 

bërë pagesa pjesore.  

2.2 Në sektorin e doganës në shumën 14,491,004 mijë lekë, konstatuar në 

institucionet: 

 Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, në vlerën 14,201,279 mijë lekë, 

rezultuan veprime që kanë sjelle pasoja në mosrespektim të afateve dhe 

sasive autorizuese që lidhen me veprimtarinë e operatorëve ekonomike që 

janë autorizuar të operojnë në fushën e regjimeve doganore ekonomike të 

përpunimit aktiv dhe pasiv si dhe regjimeve doganore ekonomike. Gjithashtu 

u konstatuan detyrime doganore dhe penalitete në procedurat e ndjekura 

nga drejtoria e Kontrolleve të Akcizës dhe Paszhdoganimit (aposteriori), 

referuar kërkesave të kuadrit rregullator në fuqi, në 30 raste, në kundërshtim 

me Ligjin nr. 61/2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 

dhe aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij. Dhe nga strukturat 

përgjegjëse, nuk janë ndjekur hap pas hapi metodat e vlerësimit doganor 

lidhur me mallrat e importuar në Republikën e Shqipërisë sipas kërkesave të 

kuadrit rregullator në fuqi lidhur me vlerësimin e mallrave, në zbatim të 

neneve 65-71 të Kodit Doganor, Udhëzimit nr. 3, datë 23.01.2018 i Ministrisë 
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së Financave dhe Ekonomisë “Për vlerësimin e mallrave për qëllime 

doganore”. 

 Dega Doganore Tiranë, në vlerën 289,725 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 251,258 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të detyrimeve doganore 

dhe mos ndjekjes hap pas hapi metodat e vlerësimit doganor sipas 

kërkesave të kuadrit rregullator në fuqi; 

- Vlera 23,276 mijë lekë, detyrime doganore nga përllogaritjet e kryera, 

referuar koeficientëve të deklaruar nga vetë subjektet, sasia e humbjeve 

dhe firove të dala gjatë procesit të përpunimit; 

- Vlera 10,300 mijë lekë, si pasojë e mos nxjerrjes së vendimeve dhe 

arkëtimin e penaliteteve për tejkalim të afateve të mbylljes së rregjimit të 

përkohshëm nga ana e 134 subjekteve mbajtës të këtyre autorizimeve 

për vitin 2018-2019; 

- Vlera 3,041 mijë lekë, si pasojë e pasaktësive dhe gabimeve materiale në 

klasifikimin e kundërvajtjes administrative të shprehur në pjesën 

arsyetuese të vendimit me atë të shprehur në dispozitiv të vendimit, duke 

sjellë si pasojë mos aplikimit të sanksionit përkatës; 

- Vlera 1,850 mijë lekë, si pasojë e mosaplikimit të gjobës për mosndjekje 

në vazhdimësi dhe kohën e duhur të regjimit të përpunimit aktiv sipas 

subjekteve mbajtës të këtij  autorizimi. 

2.3 Në fushën e shitjes, blerjes dhe dhënies me qira të pasurisë shtetërore, 

marrëveshjeve hidrokarbure në shumën e përgjithshme prej 462,047 mijë 

lekë 

 Bashkia Dibër, në vlerën 8,494 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së vlerës 

së qerasë të aseteve, të cilat janë pronë e njësisë vendore, duke bërë që 

qiramarrësit të kryejnë pagesë më të ulët se vlera e duhur.  

 Bashkia Peqin, në vlerën 4,941 mijë lekë, si pasojë e moslidhjes së kontratave 

të qirasë me personat të cilët kanë zaptuar tokat bujqësore dhe nuk është 

ndjekur rruga ligjore për krijimin e të ardhurave nga këto prona, nuk është 

vazhduar për më tej për arkëtimin e detyrimeve financiare nga shfrytëzimi që 

u bëhet këtyre pronave nga fermerë të Bashkisë Peqin. 

 Bashkia Kurbin, në vlerën 1,381 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes saktë të 

vlerës së qerasë për subjektin që ka në përdorim tokën shtetërore për 

qëllime biznesi.  

 Bashkia Sarandë, në vlerën 42 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes saktë të 

vlerës që duhet të paguhet nga subjektet për sipërfaqet e plazhit në 

përdorim. Në një rast është konstatuar se kontrata ka pasaktësi në llogaritjen 

e sipërfaqes të marrë në përdorim të hapësirës së plazhit prej 200m2.  
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 Bashkia Pustec, në vlerën 300 mijë lekë, si pasojë e moslikujdimit të detyrimit 

për vitin 2020-2021 nga një subjekt për shfrytëzimin e sipërfaqes së fondit 

pyjor/kullosor publik në pronësi të ish-komunës Liqenas për 300m2 për 

ndërtimin të stacioneve të antenave me afat 10-vjeçar, me të drejtë rinovimi 

çdo vit. 

 Bashkia Has, në vlerën 1,121 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së tarifës 

për përdorimin e aseteve pronë publike nga sipërfaqet e fondit pyjor/kullosor 

për ndërtim HEC-i në territorin e bashkisë Has, për të cilën me operatorin 

ekonomik “F…”shpk ka lidhur 1(një) aneks kontratë qiraje.   

 Autoriteti Portual Durrës, në vlerën 436,647 mijë lekë, si pasojë e mos 

raportimit të inspektorëve të inspektimit në terren për ambjentet e dhëna 

me qira subjekteve dhe mosarkëtimin e shumave për sipërfaqet e 

shfrytëzuara nga subjektet për ambjente dhe sheshet të dhëna me qira. 

 Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, në vlerën 9,121 mijë lekë, si 

pasojë e mospërmbushjes së detyrimit të kontraktuar nga subjektet, ku 

AKZM ka trashëguar nga ish/DSHPT dhënie sipërfaqesh në përdorim dhe 

administrim për 8 kontrata.  

2.a.4 Në fushën e Urbanistikës, në shumën e përgjithshme prej 15,208 mijë 

lekë 

 Bashkia Shkodër, në vlerën 14,418 mijë lekë, për shkak të mosllogaritjes së 

taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

 Bashkia Peqin, në vlerën 790 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të tarifës së 

urbanistikës për çdo kantier ndërtimi, nga subjekte që kanë kryer punime 

ndërtimi në territorin e Bashkisë.  

2.a.5 Në fushën Të Tjera, në shumën e përgjithshme prej 87,515 mijë lekë. 

 Dega Rajonale Tatimore Fier, në vlerën 12,848 mijë lekë, si pasojë e mos 

dorëzimit të kopjes së marrëveshjes dhe kontratës, por vetëm autorizimin 

nga AKBN për subjektet e përjashtuara nga tatimi mbi vlerën e shtuar. 

 Dega Doganore Tiranë, në vlerën 500 mijë lekë, si pasojë e mungesës së 

inventarit të përditësuar të pajisjeve dhe instrumenteve matëse në dosjet e 

subjekteve. 

 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në vlerën 16,556 mijë lekë, si 

pasojë e mosarkëtimit të penaliteteve të përllogaritura për mos plotësimt të 

detyrimit kontraktor për dorëzimin në kohë të mallit.  

 Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, në vlerën 764 mijë lekë, si 

pasojë e mosllogaritjes dhe mbajtjes së penaliteteve për dorëzim të vonuar. 
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 Spitali Rajonal Durrës, në vlerën 323 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve 

kontraktore të pashlyera nga kontratat e qiramarrjes së ambjenteve të 

Spitalit.  

 Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Tiranë, në 

vlerën 46,794 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 42,826 mijë lekë, si pasojë e veprimeve/mosveprimeve në  

pasqyrimin e llojit të shkeljes dhe sasisë së drurit të transportuar në 

mënyrë të paligjshme, në procesverbalin e konstatimit të kundërvajtjes, 

në vendimin përfundimtar të inspektimit. Nuk është mbajtur procesverbali 

i llogaritjes së dëmit të shkaktuar në ekonominë pyjore dhe nuk janë 

marrë masa për sekuestrimin e lëndës drusore të transportuar në mënyrë 

të paligjshme. 

- Vlera 1,700 mijë lekë, si pasojë shfuqizimit apo ndryshimit në mënyrë të 

padrejtë, për masën e gjobës së vendosur nga inspektorët gjatë 

inspektimeve në terren. 

- Vlera 1,598 mijë lekë, si pasojë e mosvendosjes së gjobave në rastin e 

konstatimit të shkeljeve nga grupi i inspektorëve, mosaplikimin e 

penaliteteve ndaj subjekteve të cilët nuk kanë dorëzuar dokumentacionin 

brenda afatit të kërkuar, duke penguar kryerjen e inspektimit.  

- Vlera 670 mijë lekë, si pasojë e konstatimit në 5 raste 

veprime/mosveprime që bien në kundërshtim me përcaktimet ligjore ndaj 

agjencive dhe operatorëve turistik.  

 Agjencia Kombëtare e Ushqimit, Tiranë, në vlerën 3,863 mijë lekë, si pasojë 

e shfuqëzimit të gjobave, në 3 raste, të vendosura nga inspektorët e DRAKU 

edhe pse Vendimi i Gjykatës Administrative të Shkallës së parë Tiranë i kanë 

lënë në fuqi. 

 DVASHK Vlorë, në vlerën 5,867 mijë lekë, si pasojë e mospërcaktimit në 

procesverbalet e verifikimit të mbajtura, të sipërfaqes së sheshit të 

ndërtimit, mospërcaktimit të sipërfaqes së bazës (njollës),  mospërcaktimin 

e numrit të kateve mbi tokë dhe mosplotësimit të rubrikave ka apo jo objekt 

ndihmës, qëndrueshmërisë së objektit si dhe mospasqyrimit të kufitarëve 

për parcelat ndërtimore të zëna.  

II.b) Në fushën e shpenzimeve 

Tabela nr.3 Përmbledhja e shkeljeve me pasojë dëm ekonomik në fushën e 

shpenzimeve 

Dëm ekonomik në fushën e shpenzimeve 000/lekë 

Në shpenzimet për paga, sigurime dhe shpërblime 25,212 

Në shpenzimet operative 1,340,769 
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Në shpenzimet për investime 372,135 

Të tjera 11,417 

Totali  1,749,533 

Burimi KLSH 

2.b.1 Në fushën e pagave, shpërblimeve dhe sigurimeve shoqërore, në vlerën e 

përgjithshme prej 25,212 mijë lekë, konstatuar në institucionet: 

 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, në vlerën 7,597 mijë lekë, si pasojë e 

likujdimeve për 110 vendimeve gjyqësore të ekzekutuara për vitin 2019 dhe 

2020.  

 Drejtoria e Rajonit Verior Shkodër, në vlerën 3,529 mijë lekë, si pasojë e 

rialokimit të fondeve për pagesat e dëmshpërblimeve për lirimin nga 

shërbimi civil në punësimin me kod pune pa ndryshuar funksionin dhe vendin 

e punës për 12 punonjës. 

 Agjencia Kombëtare e Ushqimit Tiranë, në vlerën 276 mijë lekë, si pasojë e 

mosllogaritjes dhe mbajtjes së tatimit mbi të ardhura në rastin e një 

punonjësi, mbi bazën e Vendimit të Gjykatës së Apelit nr. 3320 datë 

20.12.2019.  

 Autoriteti Portual Durrës, në vlerën 11,748 mijë lekë, si pasojë e dhënies së 

shpërblimeve për punonjësit e APD pa u bazuar në performancën e 

punonjësve. Duke përfshirë  të gjithë punonjësit që aktualisht ishin në 

marrëdhënie pune në datën e hartimit të propozimit për shpërblim edhe pse 

ishin në kushtet e mospërputhjes së kritereve për shpërblim pasi ose kanë 

kohë pjesore pune për periudhën 2019 ose kanë filluar punë në vitin 2020. 

 Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, në vlerën 1,523 mijë lekë, si 

pasojë e përftimit padrejtësisht të shpërblimit të veçantë për këshillin 

mbikëqyrës dhe stafin e tij në kundërshtim me VKM nr.570  datë 03.10.2018 

“Për Këshillin Mbikëqyrës të shoqërive aksionare shtetërore”, pika 6.  

 Projekti: “Ofrimi shërbimeve publike me në qendër qytetarin", ADISA, në 

vlerën 464 mijë lekë, si pasojë e pagesave pa dokumentacion justifikues  për 

vitin 2018 dy punonjës si dhe në vitin 2019 paguar pa dokument justifikues  6 

punonjës.  

 Radio Televizioni Shqiptar, në vlerën 75 mijë lekë, si pasojë e përfitimit 

padrejtësisht të shpërblimit për një punonjës për pjesëmarrje në aktivitetin e 

bordit pa marrë pjesë në mbledhjet e bordit administrativ.  
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2.b.2 Dëmi ekonomik i rezultuar në fushën e prokurimit për 

mallra/shërbime/investime publike, kap vlerën e përgjithshme 372,135 mijë 

lekë. Dëmi është konstatuar si në fazën e zhvillimit të procedurave të 

prokurimit, ashtu edhe në fazën e zbatimit të kontratave dhe dorëzimit të 

punimeve. 

Problematikat e konstatuara nga auditimet lidhen jo vetëm me planifikim jo të 

drejtë të nevojave por edhe një proces të realizuar jo në përputhje me kërkesat 

ligjore në fuqi. Mangësitë i referohen implementimit jo të saktë të kërkesave 

dhe detyrimeve ligjore nga entet publike që prokurojnë fondet përmes sistemit 

të prokurimit publik, fakt që lidhet edhe me kapacitetet njerëzore jo gjithmonë 

profesionale, që përfshihen në realizimin e këtij procesi.  

Dëmi ekonomik në fushën e prokurimeve publike konstatohet si rrjedhojë e 

shkeljeve në: përgatitjen e dokumentacionit të tenderit, hartimin e 

specifikimeve teknike dhe kritereve të vlerësimit; llogaritjen e vlerës së 

kontratës; respektimin e kufijve monetar/ përzgjedhjen e procedurës së 

prokurimit publik; paraqitjen dhe pranimin e ofertave; hapjen dhe shqyrtimin e 

ofertave të paraqitura në konkurim; në njoftimin e fituesit, në procedurat e 

prokurimit me një ofertues, në lidhjen e kontratave dhe marrëdhëniet me 

nënkontraktorët, arkivimin e dosjeve për tenderat e zhvilluar; zbatimin e 

kontratave nga kontraktorët në përputhje me kushtet e përgjithshme etj. Në 

total, për periudhën janar – dhjetor 2021, vetëm nga auditimi i procedurave të 

prokurimit ka një dëm ekonomik në shumën 372,135 mijë lekë nga të cilat vlera 

115,310 mijë lekë në procedurë prokurimi dhe vlera 256,825 mijë lekë gjatë 

zbatimit të kontratave dhe dorëzimit të punimeve. 

Grafik nr.5: Dëmi ekonomik në fushën e prokurimeve në % 

 

Burimi KLSH 

2.2.1 Shkelje në realizimin e procedurave të prokurimit 

Shkeljet në procedurat e prokurimit konstatuar në 18 subjekte, kanë sjellë një 

dëm ekonomik në buxhetin e shtetit në masën 115,310 mijë lekë. Shkeljet kanë 

rezultuar në mosplotësimin e kritereve të kualifikimit, në skualifikimet e 

31%

69%

Procedura prokurimi Zbatim punimesh
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ofertuesve, në hapjen e shqyrtimin e ofertave, në ofertat anomalisht të ulta dhe 

procedura prokurimi me një pjesëmarrës dhe fitues njëkohësisht.  

Tabela nr. 4 Dëmi ekonomik i konstatuar në realizimin e procedurave të 

prokurimit 

Subjektet e audituara 
Vlera  

(në mijë lekë) 

Bashkia Kukës 26,500 

Drejtoria e Rajonit Verior, Shkodër 20,034 

Spitali Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë 15,012 

Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara 11,798 

Ministria e Brendshme 10,973 

Bashkia Tropojë 8,196 

Bashkia Krujë, Projekti: Rikonstruksion, procedurat e prishjes 
dhe procedurat për rindërtimin e shkollës 9/vjeçare, Thumanë 

5,627 

Bashkia Durrës 5,528 

Bashkia Fushë Arrëz 4,455 

Bashkia Kavajë 3,466 

Radio Televizioni Shqiptar 1,471 

Bashkia Konispol 1,219 

Bashkia Këlcyrë 354 

Bashkia Shkodër 239 

Autoriteti i Aviacionit Civil 233 

Bashkia Divjakë 102 

Bashkia Memaliaj 101 

Totali  115,310 

Burimi KLSH 

2.2.2 Shkelje në zbatimin e punimeve, në institucionet si më poshtë: 

Shkeljet në zbatimin e kontratave konstatuar për 45 subjekte, kanë sjellë dëm 

ekonomik në buxhetin e shtetit në masën 256,825 mijë lekë. Shkeljet e këtij 

grupimi fillojnë me problemet ne lidhjen e kontratave, aktet e marrjes në 

dorëzim, në mungesa apo problematika në kryerjen e punimeve të ndërtimit, 

inventarizim dosjesh etj. 

Tabela nr.5 Dëmi ekonomik i konstatuar në zbatimin e punimeve 

Subjektet e audituara 
 

Vlera 
 (në mijë lekë) 

Radio Televizioni Shqiptar 59,564 

Autoriteti Rrugor Shqiptar 46,133 

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, 
Tiranë 

18,715 

Spitali Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë 10,274 

Bashkia Korçë 11,082 

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi 9,954 
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Autoriteti Portual Durrës 7,364 

Bashkia Sarandë 6,748 

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike 6,417 

Bashkia Kavajë 5,452 

Bashkia Kurbin 5,184 

Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara  5,600 

AlbControll SHA 5,063 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 5,055 

Bashkia Këlcyrë 4,989 

Projekti "Efiçenca Energjetike, Programi për Sektorin e 
Transmetimit të Energjisë Elektrike" në OST 

4,746 

Spitali Universitar i Traumës 3,871 

Bashkia Fushë Arrëz 3,816 

Drejtoria e Rajonit Verior, Shkodër 3,656 

Bashkia Pogradec 3,376 

Enti Kombëtar i Banesave 2,887 

Auditimin Tematik për Zbatimin e Procedurave Ligjore në Lidhje 
me: Vendimin Nr. 32, Datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të 
Rindërtimit; Për Procedurën e Prokurimit si dhe për zbatimin e 
Punimeve në Objektin “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe 
palestrës së re në Shkollën 9 Vjecare “14 Nëntori” 

2,760 

Projektin “Përmirësimi i Sistemit Shëndetësor” në MSHMS 2,090 

Bashkia Dibër 1,867 

Bashkia Shkodër  1,772 

Auditim IT: Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) 1,704 

Projekti: Konektiviteti i Rrugëve Rajonale dhe Lokale, në Fondin 
Shqiptar të Zhvillimit 

1,693 

Bashkia Gramsh 1,544 

Bashkia Peqin 1,143 

Bashkia Krujë, Projekti: Rikonstruksion, procedurat e prishjes dhe 
procedurat për rindërtimin e shkollës 9/vjeçare, Thumanë 

1,478 

Bashkia Tropojë 1,391 

Bashkia Kuçovë 1,272 

Agjencia Kombëtare e Bregdetit 1,235 

Bashkia Lushnje 1,018 

Spitali Rajonal Vlorë 944 

Bashkia Përmet 806 

Bashkia Divjakë 884 

Bashkia Kukës 767 

Spitali Rajonal Durrës 661 

Bashkia Tepelenë 534 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 413 

Spitali Rajonal Durrës 375 

Bashkia Konispol 372 

Bashkia Gjirokastër 296 

Qendra Spitalore “Nënë Tereza” 200 
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Spitali Rajonal Shkodër 35 

Totali  230,424 

Burimi KLSH 

2.b.3 Në fushën e shpenzimeve operative, në vlerën e përgjithshme prej 

1,340,769 mijë lekë, konstatuar në institucionet si më poshtë: 

Tabela nr. 6 

Subjektet e audituara 
Vlera (nëmijë 

lekë) 

Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA 1,297,527 

Bashkia Kukës 14,537 

Inspektorati Mbikëqyrjes së Tregut 7,434 

Spitali Rajonal Shkodër 3,811 

Spitali Psikiatrik “Ali MIhali” Vlorë 3,498 

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit 3,230 

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe 
Turizmit, Tiranë 

2,465 

Ujësjellës Kanalizime Kurbin SHA 2,117 

Bashkia Korçë 1,935 

Bashkia Selenicë 1,528 

Radio Televizioni Shqiptar 930 

Autoriteti Portual Durrës 670 

Spitali Rajonal Durrës 375 

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Durrës 247 

Bashkia Konispol 185 

Agjencia e Zonave të Mbrojtura 179 

Agjencia Kombëtare e Bregdetit 48 

Spitali Rajonal Vlorë 46 

Agjencia Kombëtare e Ushqimit, Tiranë 7 

Totali (në mijë lekë) 1,340,769 

 

2.b.4 Në fushën “Të Tjera”, në shumën e përgjithshme prej 11,417 mijë lekë 

 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, në vlerën 2,902 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 1,863 mijë lekë është vlera e medikamenteve të skaduara e bërë 

hyrje në Qendrën Spitalore të Burgjeve në vitin 2019. Nga kjo rezulton se 

10% e vlerës furnizimit me medikamente nga kontrata e vitit 2019, ka 

skaduar po në atë vit. Kjo vjen së pari nga pranimi i medikamenteve në 

kundërshtim me kushtet e kontratës përsa i përket afatit të skadencës, ku 

në specifikimet teknike të kontratës përcaktohet se “medikamentet duhet 

të kenë afat skadence jo më pak se 1.5 vite nga momenti i pranimit në 

magazinën e DPB” dhe së dyti nga një proces planifikimi i pabazuar në 

nevoja konkrete. Vlera 937 mijë lekë, si pasojë e përfitimit të dietave për 
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punonjësin që prej shkurtit 2019 është emëruar si drejtor i komanduar në 

IEVP Korcë për një periudhë 23 muaj në kundërshtim me ligjin për Policinë 

e Burgjeve, ku përcaktohet se komandimi nuk mund të zgjasë më shumë 

se 3 muaj.  

- Vlera 100 mijë lekë, si pasojë e mosndërprerjes së përdorimit të 

medikamentit Ranitidinë, i cili raportohet nga FDA, EMA dhe AKBPM, që 

përmban elementë kancerogjenë. Ky medikament duhet të ishte kthyer te 

furnitori dhe duhet të ishte bërë rimbursimi.  

 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në vlerën 3,696 mijë lekë, si 

pasojë e likujdimit të tarifave përmbarimore për vendime gjyqësore të 

formës së prerë të ish-MMRS prej të cilave 1,028 mijë lekë të paguara në 

vitin 2019 dhe 2,667 mijë lekë të paguara në vitin 2020.  

 Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, në vlerën 2,274 mijë lekë, si 

pasojë e mosshpërndarjes së materialeve laboratorike të laboratorit 

imunologjik pasi ne vendin tonë nuk ka një laborator tjetër të tillë.  

 Ministria e Brendshme, në vlerën 2,470 mijë lekë, si pasojë e pagesave të 

kryera për vendimet gjyqësore për punonjësit e liruar nga detyra me 

ndërmjetësinë e zyrave përmbarimore. 

 Bashkia Has, në vlerën 75 mijë lekë, si pasojë e diferencave të evidentuara 

nga procesi i inventarizimit fizik i aktive afatshkurtër, ndërmjet gjëndjes fizike 

dhe gjëndjes kontabile (vlera historike) në 4 artikuj.  

 

III. SHKELJE TË DISIPLINËS FINANCIARE ME NDIKIM NEGATIV NË 

PERFORMANCËN E ADMINISTRIMIT TË TË ARDHURAVE DHE NË PËRDORIMIN E 

FONDEVE PUBLIKE PËR SUBJEKTET E AUDITUARA 

Kontrolli i Lartë i Shtetit, gjatë periudhës janar - dhjetor 2021, ka evidentuar 

shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e 

administrimit të të ardhurave dhe në përdorimin e fondeve publike në vlerën 

totale 44,496,908 mijë lekë nga të cilat: 

10,948,006 mijë lekë në fushën e të ardhurave dhe 44,496,908 mijë lekë në 

fushën e shpenzimeve jo me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve, 

si rezultat i shkeljeve të disiplinës buxhetore lidhur me likujdimin e 

shpenzimeve, keqmenaxhimin e fondeve të programuara apo mungesë kontrolli 

në realizimin e procedurave të prokurimit jo në përputhje me kuadrin ligjor. Në 

grafikun e mëposhtëm ilustrohen shkeljet e disiplinës financiare në fushën e të 

ardhurave dhe shpenzimeve.  

Grafik nr.6 Shkelje të disiplinës financiare në fushën e të ardhurave dhe 

shpenzimeve në milion lekë 



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT| 

25 

 

Burimi KLSH 

Shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e subjekteve 

të audituara, janë pasqyruar në mënyrë më të detajuar në formularin nr. 3, 

bashkëlidhur këtij Buletini Statistikor.  

 

III.1 Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në administrimin e të 

ardhurave 

 

 

 

 

Grafik nr.7: Shkelje të disiplinës financiare në fushën e të ardhurave (mijë lekë) 

 

Burimi KLSH 
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Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e 

administrimit të të ardhurave për subjektet e audituara, arrin vlerën 

10,948,006 mijë lekë.  
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Efektet negative të lidhura me administrimin e sistemit tatimor & doganor, 

nga qiratë e privatizimit, koncensionet, urbanistikës dhe në fushën të tjera 

 Dega Doganore Tiranë, në vlerën 221,067 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes 

drejtë të kamatëvonesave për ditët vonesë të shlyerjes së detyrimeve, në 

kundërshtim me Udhëzimin nr. 15, datë 03.12.2018 dhe mosevidentimin e 

saktë të detyrimeve sipas subjekteve përkatëse dhe në kohën e duhur.  

 Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, në vlerën 362,207 mijë lekë, si pasojë e 

mospërputhjeve në deklarime midis situatës financiare me të ardhurat në 

pasqyrat financiare, për subjektin, “R...” SHPK, diferencë në vlërën 83,710 

mijë lekë; 

- Vlera 10,098 mijë lekë, si pasojë e moszbatimit të manualit të kontrollit, 

diferenca materiale si dhe diferenca midis Kostos së Mallit të Shitur 

(KMSH) sipas FDP (formulari deklatës periodike) me atë të pasqyruar në 

PASH (pasqyra të ardhurave  e shpenzimeve); 

- Vlera 2,892 mijë lekë, si e pasojë e diferencave midis KMSH sipas PDF me 

atë të pasqyruar në PASH. Mos verifikim i burimit të “Huave afatgjata”, 

mos raportim RAD në organet kompetente; 

- Vlera 12,640 mijë lekë, si pasojë e diferencave midis KMSH sipas PDF me 

atë të pasqyruar në PASH.  

- Vlera 24,073 mijë lekë, si pasojë e llogaritjeve të gabuara të rimbursimit të 

Tatimit mbi Vlerën e shtuar; 

- Vlera 11,296 mijë lekë si pasojë e mos përputhjeve të çmimeve të shitjes 

të reflektuara në raport kontrolli me çmimet e tregut;  

- Vlera 11,129 mijë lekë, si pasojë e diferencave mes KMSH sipas PDF-së 

dhe zërit “Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme” e reflektuar ne 

“Pasqyrë e Performancës”; 

- Vlera 1,626 mijë lekë, si pasojë e diferencave të blerjeve sipas natyrës së 

shpenzimeve me blerjet sipas FDP-së.  

- Vlera 104,477 mijë lekë, si pasojë e moszbatimit të Manualit të kontrollit 

dhe diferencave materiale.  

- Vlera 47,450 mijë lekë, si pasojë e mosdeklarimit nga ana e subjektit për 

sipërfaqet e shitura, referuar  lejeve të zhvillimit nga Komuna Golem; 

- Vlera 6,045 mijë lekë, si pasojë e TVSH-së së kreditueshme;  

- Vlera 18,861 mijë lekë, si pasojë e mosanalizimit të konsumit të gazit për 

të gjithë periudhën e kontrollit si shpenzimi më i lartë, referuar kartës 

teknologjike të konsumit të pajisjes. 
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 Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike, në vlerën 823,595 mijë lekë, nga 

të cilat: 

- 814,675 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të dividentit të 

prapambetur për tu shpërndarë. Nga auditimi mbi detyrimet e 

prapambetura të dividendit për të gjitha shoqëritë që u është 

miratuar shpërndarja e dividendit deri në 30.09.2020, u konstatua se 

nuk është arkëtuar dividendi i prapambetur për tu shpërndarë i 

prapambetur që nga viti 2014 në shumën 629,379 mijë lekë, që i 

përket Operatorit të Sistemit të Transmetimit OST sha Tiranë, nën 

administrim të MFE dhe shoqëri të tjera në administrim të 

institucioneve të tjera në shumën 4,054,214 mijë lekë. Dividend i pa 

derdhur nga shoqëritë që janë në pronësi dhe administrim të MFE 

deri në 20.12.2020 datë pagese vlerësohet për 2 shoqëri në shumën 

814,675 mijë lekë, Operatori i Sistemit të Transmetimit OST sha 

detyrime të palikujduara në shumën 811,034 mijë lekë (për 

periudhën 2011-2016), Posta Shqiptare Tiranë me detyrime të pa 

derdhura të dividendit në shumën 3,641 mijë lekë për llogari të MFE 

nga viti 2016. 

- 8,920 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve të pashlyera deri në fund të 

muajit shtator 2020 ndaj Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nga 

shoqëria “P.M” sha; ndërkohë shoqëria “N....I.... Tiranë” në lidhje me 

të ardhurat që krijohen nga kontratat e qirave të lidhura nga 

ndërmarrjet dhe shoqëritë shtetërore rezulton me detyrime të 

pashlyera deri në fund të muajit shtator 2020, në vlerën totale 8,715 

mijë lekë dhe 2,061 USD, detyrime të cilat rrjedhim si pasojë e mos 

likuidimit të 30% të vlerës totale të të ardhurave të realizuara nga 

kontratat e qirasë me sipërfaqe mbi 200 m2, për periudhën të 

mbartura nga viti 2016 deri më 31.12.2019 nga këto subjekte. 

 Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë, në vlerën 217,863 mijë lekë, si pasojë e 

llogaritjeve jo saktë e kostos së mallrave të shitur, si pasojë e krijimit të 

efekteve tatimore të rillogaritura si rikarakterizim të ardhurash, koeficenti i 

zbritjes së TVSH-së,  si dhe rimbursim i pa drejtë TVSH-së për ndërtim 

hidrocentrali sepse punimet janë zhvilluar në tejkalim të afatit të lejes; 

 Auditimin Tematik për Zbatimin e Procedurave Ligjore në Lidhje me: 

Vendimin Nr. 32, Datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit; për 

Procedurën e Prokurimit si dhe për zbatimin e Punimeve në Objektin 

“Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re në Shkollën 9 

Vjecare “14 Nëntori”, në vlerën 12,448 mijë lekë, si pasojë e kryerjes së 

punimeve në mungesë të lejes përkatëse të ndërtimit të lëshuar nga 

autoritetet e fushës, e cila ndikon në mospërfitim të kreditimit të TVSH-së 
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për mallrat dhe shërbimet e blera në funksion të punimeve të situacionuara 

nga subjekti ndërtues, ku për këtë objekt vlera mund të shkojë deri në 95% të 

TVSH-së së llogaritur në situacionet e prera.  

 Avokatura e Shtetit, në vlerën 38,286 mijë lekë, si pasojë e mosveprimit me 

qëllim arkëtimin e të ardhurave në favor të buxhetit të shtetit për garancinë 

e ofertës të paraqitur nga ofertuesi fitues.  

 Bashkia Këlcyrë, në vlerën 70,302 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 60,386 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të detyrimeve të 

subjekteve fizik/juridik për të gjitha detyrimet tatimore të pambledhura 

për 220 subjekte për vlerën 22,853 lekë dhe 3360 familje për vlerën 

37,534 lekë. Sektori i Tatim Taksave Vendore në Bashkinë Këlcyrë, në 

procesin e ndjekur për arkëtimin e detyrimeve nga debitorët e taksave 

dhe tarifave vendore, ka zbatuar vetëm procedurën e bllokimit të llogarive 

bankare në bankat e nivelit të dytë dhe asnjë procedurë tjetër, ku dhe kjo 

procedurë që në fillimet e saj rezulton e dështuar, sidomos për abonentët 

familjarë, të cilët nuk kanë të deklaruar pranë sektorit të taksave numrin e 

llogarisë bankare, për të vërtetuar nëse këto subjekte operojnë ose jo 

nëpërmjet bankës; 

- Vlera 9,915 mijë lekë, si pasojë e mospërputhjeve të theksuara midis 

planifikimit të të ardhurave nga taksa për tokën bujqësore dhe asaj çfarë 

duhet të ishte planifikuar sipas bazës së taksueshme.   

 Bashkia Konispol, në vlerën 33,507 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 29,265 mijë lekë, si pasojë e mosmarrjes së masave për nxjerrjen e 

njoftimit për vlerësimet tatimore për debitorët në arkëtimin e detyrimeve 

për taksat dhe tarifat vendore për vitin 2020; 

- Vlera 4,242 mijë lekë, si pasojë e moskontabilizimit dhe arkëtimin e 

gjobave të aplikuara për ndërtime pa leje dhe shkelje të ndryshme të 

kryera nga subjektet private. 

 Bashkia Korçë, në vlerën 316,083 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 294, 264 mijë lekë, si pasojë e mosndjekjes së procesit për arkëtimin 

e detyrimeve nga debitorët e taksave dhe tarifave vendore nga sektori i 

tatim taksave vendore. Vlera e debitorëve për taksat dhe tarifat vendore 

për subjektet e biznesit dhe familjarëve në shkallë bashkie është: Biznesi i 

madh dhe i vogël janë në vlerën 183,615 mijë lekë ose përbëjnë 62% të 

vlerës totale të borxhit dhe taksat dhe tarifat e familjes janë në vlerën 

110,546 mijë lekë ose përbëjnë 38% të vlerës totale të borxhit; 
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- Vlera 21,819 mijë lekë, si pasojë e mosmarrjes së masave lidhur me vjeljen 

e taksës së ndikimit në infrastrukturë për objektet ndërtimore që 

legalizohen nga ALUIZNI (ASHK).  

 Bashkia Pogradec6, në vlerën 70,762 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 50,887 mijë lekë, si pasojë e mospagesës dhe mosarkëtimit të 

detyrimit për taksën e ndikimit në infrastrukturë të subjekteve të 

legalizuara; 

- Vlera 13,277 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të gjobave të vendosura 

nga IMTV për vitin 2019-2020; 

- Vlera 6,598 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së saktë të taksës për 

sipërfaqen e tokës të marrë nga familjet me AMTP. 

 Bashkia Lushnje, në vlerën 1,477,445 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 1,408,191 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve të krijuara nga subjekte 

të biznesit të vogël dhe të madh për detyrimet familjare, për taksë toke, 

taksë ndërtese, taksë trualli dhe tarifa vendore; 

- Vlera 40,400 mijë lekë, nga të cilat, 39,100 mijë lekë, si pasojë e 

mospagesës për licencimin (autorizimin) e tregtimit të hidrokarbureve dhe 

5,300 mijë lekë, si pasojë mosarkëtimit të gjobave të aplikuara për 

ndërtime pa leje dhe shkeljet e ndryshme të kryera nga subjekte private; 

- Vlera 24,854 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të taksës së ndikimit në 

Infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe legalizimit. 

 Bashkia Tropojë, në vlerën 26,081 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 18,082 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të detyrimeve për taksat 

dhe tarifat vendore për vitet 2018-2019; 

- Vlera 7,999 mijë lekë si pasojë e diferencave në pagesë me nivelin e tarifës 

nga subjektet që kryejnë aktivitet tregtim me pakicë të karburantave, gazit 

të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrikante dhe lëndëve 

djegëse në përdorim nga konsumatorët fundorë dhe tregtim të naftës 

bruto e nënproduktet e saj. 

 Bashkia Kuçovë, në vlerën 88,950 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 75,423 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të detyrimeve të pa 

arkëtuara të subjekteve fizik/juridik për të gjitha detyrimet tatimore të 

pambledhura për 4431 familje për taksë toke, taskë ndërtese, taksë trualli 

dhe tarifa vendore; 

                                                           
6Borxhi tatimor në Bashkinë Pogradec në fund të vitit 2020 është në vlerën 86,885 mijë lekë, si pasojë e 
mosarkëtimit të detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore , mosarkëtimit të taksës së infrastrukturës etj. 
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- Vlera 13,527 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të detyrimeve të 

kontratave dhe kamatvonesave nga 155 fermerë të pajisur me certifikatë 

pronësie të ndarjes së tokës bujqësore. 

 Bashkia Shkodër7, në vlerën 240,794 ,nga të cilat; 

- Vlera 167,961 mijë lekë, ku konstatohet se 118,320 mijë lekë, është 

detyrimi i munguar nga mosidentifikimi, llogartija dhe arkëtimi i 

detyrimeve për abonentët familjarë të pataksuar; 40,000 mijë lekë, si 

pasojë e mos licencimit me leje tregtimi karburant për 40 subjekte të cilët 

ushtrojnë aktivitet dhe papaguar detyrimin fiskal; 7,170 mijë lekë, si 

pasojë e mos aplikimit të taksës për tokat bujqësore për familjet që 

posedojnë tokën bujqësore; 1,823 mijë lekë, si pasojë e mospagesës së 

detyrimeve përkatëse për shfrytëzimin e hapësirave publike ka lidhur 

kontratë për 45 subjekte; 648 mijë lekë, si pasojë e mosaplikimit saktë të 

taksës së ndërtesës për familjarët sipas sipërfaqeve të ndërtimit që ato 

disponojnë; 

- Vlera 72,823 mijë lekë, si pasojë mosarkëtimit të 197 vendimeve të 

gjobave për shkelje të legjislacionit në fushën e ndërtimit. 

 Bashkia Peqin, në vlerën 29,436 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 23,395 mijë lekë, si pasojë e pagesave të situacioneve dhe faturat 

mujore edhe pse vlerat nuk janë të rakorduara me vlerat e 

procesverbaleve ditore mbi shërbimin e pastrimit të qytetit; 

- Vlera 6,041 mijë lekë, si pasojë e shpenzimeve të pastrimit, të cilët nuk 

janë mbajtur çdo ditë procesverbale mbi kryerjen e këtij shërbimi, për 

sipërfaqet ditore të pastruara, sipërfaqet e lara me ujë dhe për sasitë e 

mbeturinave të transportuara nga operatori ekonomik.  

 Bashkia Durrës, në vlerën 939,684 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 795,134 mijë lekë, si pasojë e krijimit të debitorëve nga mos pagesa 

e detyrimeve tatimore për 2157 subjekte për vitin 2019-2020; 

- Vlera 144,550 mijë lekë, nga të cilat 25,550 mijë lekë, si pasojë e 

mosarkëtimit të asnjë gjobe për të cilat nga gjykata administrative të 

shkallës së parë Durrës ka dal urdhri për ekzekutim dhe janë përcjellë 

shërbimit përmbarimor shtetëror. 
                                                           
7Borxhi tatimor në Bashkinë Shkodër në fund të vitit 2020 është në vlerën 1,174,118 mijë lekë, 
nga të cilat: 880,914 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të detyrimeve për taksat dhe tarifat 
vendore; 220,380 mijë lekë si pasojë e mosarkëtimit të taksës së ndikimit në infrastrukturë për 
ndërtimet pa leje; 71,870 mijë lekë,si pasojë e mosarkëtimit të masës për shkelje aktive ligjore e 
nënligjore të ndërtimit nga IMTV në ushtrimin e kontrollit në terren mbi territorin e Bashkisë 
dhe 953 mijë lekë si pasojë e mosarkëitimit te masës gjobë për subjektet që shfrytëzojnë 
parkime të rezervuara pa kontratë për subjektet e pikave të karburantit të cilat ushtrojnë 
aktivitet pa u pajisur me leje bashkie, subjekte debitorë, etj. 
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 Bashkia Sarandë8, në vlerën 245,065 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 231,065 mijë lekë, nga të cilat, vlera 175,550 mijë lekë, si pasojë e 

detyrimeve për taksën e ndërtesës dhe taksën e tokës dhe 55,515 mijë 

lekë si pasojë e kreditimit të padrejtë të TVSH-së, e cila ul padrejtësisht 

detyrimet e pagueshme në buxhetin e shtetit nga subjekti ndërtues; 

- Vlera 14,000 mijë lekë, si pasojë mos rinovimit të licencave për 15 

subjekte të cilat tregtojnë hidrokarbure brenda territorit të saj. 

 Bashkia Kukës, në vlerën 413,471 nga të cilat janë: 

- Vlera 285,299 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të gjobave të papaguara 

për vitet 2018-2020 dhe mosshndërrimit të 58 vendimeve të kundravajtjes 

në “Titull ekzekutiv”; 

- Vlera 104,101 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve të pambledhura të taksave 

dhe tarifave vendore; 

- Vlera 6,546 mijë lekë si pasojë e detyrimeve vendore të pambledhura që 

kanë familjet ndaj bashkisë; 

- Vlera 3,770 mijë lekë, si pasojë e mospagesës së qirasë për asetet e 

bashkisë. 

 Bashkia Dibër, në vlerën 253,996 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 238,700 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të vlerës nga subjekte që 

shfrytëzojnë sipërfaqet pyjore dhe kullusore që administrohen nga njësia 

vendore; 

- Vlera 13,800 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të taksës për lëshimin e 

autorizimeve/licencave për subjektet e tregtimit me pakicë të 

karburanteve, gazit të lëngshëm, naftës, vajrave lubrifikante dhe lëndëve 

djegëse për përdorim nga konsumatorët fundor; 

- Vlera 1,496 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të gjobave të vendosura 

nga policia bashkiake dhe IMT.  

 Bashkia Kurbin9 në vlerën 264,356 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 190,416 mijë lekë, konstatohet nga ana e bashkisë nuk janë lidhur 

kontrata me subjektet të cilat janë pajisur me leje nga Ministria e 

Industrisë dhe Energjetikës për dhënien me qira për sipërfaqet pyjore dhe 

kullosore që administrohen nga kjo bashki; 

                                                           
8 Borxhi tatimor në Bashkinë Sarandë është në vlerën 399,140 mijë lekë krijuar nga detyrimet 
mbi taksat dhe tarifat vendore të papaguara nga bizneset për vitin 2019 dhe 2020.  
9Borxhi tatimor në Bashkinë Kurbin dëri në datën 30.06.2020 ka vlerë progresive 230,494 mijë 
lekë, rezultoi se janë krijuar debitorë nga subjketet e biznesit të madh, familjarë për taksën e 
tokës bujqësore, familje për taksnën për tarifat vendore dhe taksa të tjera. 
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- Vlera 73,940 mijë lekë, si pasojë e mospezullimit të aktivitetit deri në 

pajisjen me lejen/autorizimin e nevojshëm për subjektet e tregtimit me 

pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, 

vajrave lubrifinakte dhe lëndëve djegëse për përdoimin nga konsumatorët 

fundor. 

 Bashkia Tepelenë, në vlerën 35,463 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 33, 407 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të detyrimeve të pavjela 

nga subjektet fizike/juridike në vlerën 16,791 mijë lekë, si pasojë mos 

pagesës së taksës së tokës bujqësore në vlerën 10,468 mijë lekë, si pasojë 

e mospagesës së taksës së ndërtesës dhe tarifës së pastrim-gjelbërim-

ndricimit për abonentët familjare në vlerën 3,979 mijë lekë dhe si pasojë e 

kamatvonesave të detyrimeve të papaguara nga qiramarrësit për tokat 

bujqësore në vlerën 1,979 mijë lekë; 

- Vlera 2,056 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të detyrimeve të taksës 

dhe tarifat vendore për bizneset e ndërtimit që kanë qenë zbatuese të 

lejeve të ndërtimit dhe të projekteve të investimeve të prokuruara për 

vitet 2019-2020. 

 Bashkia Delvinë në vlerën 38,526 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të 

detyrimeve për taksën e tokës, si pasojë e mosarkëtimmit të taksës së 

ndërtesës, taskës truall dhe tarifave vendore nga 236 subjekte dhe 2767 

familje. 

 Bashkia Dropull, në vlerën 11,092 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve të 

pashlyera qe subjektet fizik/juridik kanë ndaj bashkisë në fund të vitit 2020: 

35 subjekte në vlerën 1,391 mijë lekë dhe detyrimet nga 1642 familje 

abonent në vlerën 9,701 mijë lekë.  

 Bashkia Finiq, në vlerën 172,678 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve të 

pashlyera që subjektet fizik/juridik kanë ndaj bashkisë në fund të vitit 2020:  

224 subjekte në vlerën 15,332 mijë lekë dhe detyrimet nga 5306 abonent 

familje në vlerën 157,346 mijë lekë. 

 Bashkia Gjirokastër, në vlerën 133,242 mijë lekë,  si pasojë e detyrimeve të 

krijuara nga mos pagesa e taksës së tokës, ndërtesës, taksë trualli dhe 

tarifave vendore nga 784 subjekte dhe 9563 abonent familje.  

 Bashkia Has, në vlerën 75,240 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 18,342 mijë lekë, si pasojë e moslikujdimit të detyrimeve nga 

subjektet ekonomik e subjekte familjare, pa përfshirë taksën për tokën 

bujqësore dhe mosarkëtimin e detyrimeve për nivelin e taksave e 

tarifave vendore; 
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- Vlera 56,898 mijë lekë, si pasojë e moslidhjes së kontratës për të gjithë 

sipërfaqen e lejeve minerare me operatorët ekonomik me status “aktiv”, 

të cilët kryejnë aktivitet për qëllime biznesi në fushën emineraleve në 

territorin e bashkisë.  

 Bashkia Kavajë, në vlerën 432,583 mijë lekë, nga të cilat: 

- 385,540 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të detyrimeve nga 

subjektet fizik/juridik, për të gjitha detyrimet tatimore dhe 

kamatvonesave të pambledhura ndaj 1623 subjekteve debitore, 

mosvjeljes së 42 gjovabe për vitet 2017-2020, mosarkëtim të taksës e 

tarifës vendore, taksës së tokës etj; 

- Vlera 42,717 mijë lekë, si pasojë e mosakëtimit të taksës së ndikimit 

në infrastrukturë për objektet e legalizuara nga ish-Drejtoria e 

ALUIZNI-t Kavajë, evidentuar 910 debitorë. 

- Vlera 4,326 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve të papaguara për qiranë 

e plazhit për vitet 2018-2019.  

 Bashkia Libohovë, në vlerën 23,473 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 23,203 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të detyrimeve nga 

subjektet fizik/juridik, për të gjitha detyrimet tatimore për 64 

subjekte dhe 797 abonent familje. 

- Vlera 270 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të taskës për ndikimin 

në infrastrukturë për 8 subjekte të legalizuara.  

 Bashkia Memaliaj, në vlerën 35,137 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të 

detyrimeve nga subjektet fizik/juridik, për taksën e ndërtesës, tarifën e 

pastrim-gjelbërim-ndricimit, taksën e ndërtimit në infrastrukturë për lejet e 

legalizimit të përfituara nga individ dhe subjekte private për vitet 2018-2020.  

 Bashkia Përmet, në vlerën 51,084 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit e 

detyrimeve të prapambetura dhe të mos kemi rritje nga viti në vit të 

detyrimit të “Ujësjellës Kanalizime Përmet” sha, mosarkëtimit të detyrimeve 

të taksës dhe tarifës vendore nga bizneset, mosarkëtimit dhe mosvjeljes së 

taksës në infrastrukturë për ndërtimet e reja që janë në proces legalizimi.   

 Bashkia Pustec, në vlerën 15,039 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të 

taksave dhe tarifave vendore, e cila përbehet nga detyrimet e 10 subjekteve 

private dhe nga taksapaguesit familjar. 

 Bashkia Bulqizë, në vlerën 1,022,791 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të 

detyrimeve nga subjektet fizik/juridik, mosarkëtim të taksës së ndërtesës, 

mosarkëtimit të taksave dhe tarifave vendore.  
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 Bashkia Divjakë, në vlerën 552,573 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të 

detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, mosarkëtimin e e taksës 

bujqësore, mosarkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet 

e reja dhe debitorët e ujitjes.  

 Bashkia Gramsh, në vlerën 51,862 mijë lekë,  si pasojë e mosarkëtimit të 

detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, mosarkëtim i detyrimeve të qirasë 

për 22 kontratat e lidhura për sipërfaqet e marra me qera, si pasojë e 

mosarkëtimit të vlerës së taksës për lëshimin e Autorizimeve/Licencave për 

subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, 

për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga 

konsumatorët fundorë. 

 Bashkia Klos, në vlerën 43,803 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve debitore për 

taksën e ndërtesës (familjarëve), për taksën mbi truallin, për tarifën e 

pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit, për tarifën e detyrimeve dhe kamatvonesat 

nga bizneset, detyrimi nga subjektet me aktivitet karburant dhe tregti gazi, 

nga mos pajisja me “Autorizimin për tregtimin me pakicë të karburanteve 

dhe njësitë e shitjes së lëndëve djegëse dhe bombolave të gazit”, Detyrimi 

nga gjobat e IMTV.  

 Bashkia Librazhd, në vlerën 102,959 mijë lekë, si pasojë mosarkëtimit të 

taksës së ndikimit në infrastrukturë  në masën 0.5% të vlerës së investimit 

për objektet, që përfitojnë nga legalizimi, mosvjeljes së plotë të taksës për 

subjektet e licencuara për ushtrim aktivitetit si pikë shitjeje më pakicë të 

hidrokarbureve për subjektet private që ushtrojnë aktivitet në territorin e 

Bashkisë, mosarkëtimin dhe mosaplikimin e gjobave të vendosura nga 

Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së Territorit (IVMT).   

 Bashkia Prrenjas, në vlerën 58,782 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve të 

palikujduara nga subjekte ekonomik dhe familjare për moslikujdim të nivelit 

të taksave e tarifave etj, si dhe të taksës së tokës, si pasojë e mosevidentimit 

saktësisht të vlerës së arkëtuar në momentin e pasjes me autorizimin bazë, 

apo rinovimin e autorizimit për OE që tregton në pikë fundore gaz të 

lëngshëm.  

 Bashkia Pukë, në vlerën 26,514 mijë lekë, si pasojë e mosarkëtimit të 

detyrimeve nga subjektet fizik/juridik, për të gjitha detyrimet tatimore. 

 Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Tiranë, në 

vlerën 613,480 mijë lekë, si pasojë e moslikujdimit dhe arkëtimit të 1353 

gjoba për vitin 2017 deri në fund të vitit 2019.  

 Agjencia e Kombëtare e Ushqimit Tiranë, në vlerën 286,701 mijë lekë, si 

pasojë e mos ndjekjes së procedurave të arkëtimit të gjobave të vendosura 

nga inspektorët, të cilat janë akumuluar nga viti 2014 deri në vitin 2019.  
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 DVASHK Korçë, në vlerën 25,402 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 11,394 mijë lekë, si pasojë e moslikujdimit të vlerëss përkatëse të 

parcelave ndërtimore për 207 dosje të objekteve informale të pajisur me 

leje legalizimi të objektit; 

- Vlera 10,911 mijë lekë, si pasojë e mungesës së vërtëtimit mbi llogaritjen 

dhe pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe plotësimin e 

dokumentacionit teksniko-ligjor të objektit me leje legalizimi të lëshuar; 

- Vlera 3,097 mijë lekë, si pasojë e mosnxjerrjes së urdhër kufizimit për 

pasuritë, lidhur me shlyerjen e detyrimeve nga subjektet përfituese të 

lejes së ndërtimit, të miratuar me vendim nga KRRT-Bashkia Korçë.  

 DVASHK Berat, në vlerën 27,373 mijë lekë, si pasojë e mospagesave të taksës 

së ndikimit në infrastrukturë, nga përdorimi i trullit “shtet” papaguar qiranë 

përkatëse dhe në një rast nuk është aplikuar saktë nga Bashkia vjelja taksës 

së ndikimit në infrastrukturë për tre objektet informale.  

 DVASHK Vlorë, në vlerën 12,684 mijë lekë, si pasojë mosllogaritjes saktë të 

tatimit për kalimin e pronësisë për pasuritë tokë bujqësore që i përkasin 

zonës kadastrale himarë apo dhe në zona të tjera. Gjithashtu janë evidentuar 

mungesa në dokumentacion tekniko ligjore që shërben si titull pronësie dhe 

shlyerja e detyrimeve financiare, që rrjedh nga përdorimi i truallit në pronësi 

“shtet” prej periudhës 01.06.1994 deri me datëb 07.06.2010.  

 Inspektorati i Mbikëqyrjes së Tregut, në vlerën 700 mijë lekë, si pasojë e mos 

marrjes së masave për ekzekutimin dhe arkëtimin e gjobave të vendosura 

dhe që janë kthyer në vendim të formës së prerë.  

 Enti Kombëtar i Banesave, në vlerën 30,882 mijë lekë, si pasojë e uljes së 

çmimeve të shtitjes me 20% pas dështimit të procedurës së parë në 

procedurën e ankandit për shitjten e ambjenteve të shërbimit.  

 Spitali Rajonal Shkodër, në vlerën 11,197 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 9,599 mijë lekë, si pasojë e përdorimit nga koncensionari “S.S” të 

energjisë elektrike dhe ujin nga spitali, ku shpenzimet e energjisë 

elektrike, ujë, avull, vepra civile, impiante etj, janë detyrime të 

koncensionarit dhe jo të buxhetit të spitalit; 

- Vlera 1,598 mijë lekë, si pasojë e mosndjekjes së procedurave ligjore dhe 

arkëtimit të shumës për ambjentet e dhëna me qira dhe përdorim nga 

koncesionari.  

 Auditim Performance me temë: Gjobat per shkelje të kodit rrugor, nga Policia 

e Shtetit, në vlerën 993,924 mijë lekë, si pasojë e mosvjeljes dhe 

mosarkëtimit të gjobave nga vitet 2017-2020.  
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II.2 Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në perfomancën e 

përdorimit të fondeve publike nga subjektet e audituara. 

 

 

 

 

Shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e subjekteve 

të audituara, në shpenzimin e fondeve kanë rezultuar në fushën e pagave dhe 

shpërblimeve, në fushën e keqmenaxhimit të fondeve të programuara për 

shpenzime operative, në fushën e prokurimit të fondeve publike dhe realizimin 

e procedurave të prokurimit jo në përputhje me kuadrin ligjor. 

Grafik nr.8: Shkelje të disiplinës financiare në fushën e shpenzimeve 

 

Burimi KLSH 

Efekte financiare në fushën e pagave dhe shpërblimeve 

 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, në vlerën 377,601 mijë lekë, si pasojë e 

shpenzimeve për likujdimin për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së 

prerë për ish punonjës të larguar nga puna në mënyrë të padrejtë.  

 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në vlerën 36,950 

mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 33,404 mijë lekë, si pasojë e kryerjes së pagesave për 17 çështje 

gjyqësore që kanë marrë vendim të formës së prerë për ndërprerjet e 

paligjshme të marrëdhënieve të punës; 

- Vlera 3,203 mijë lekë, si pasojë e pagesave të kryera për shërbime 

përmbarimore, taksë padie dhe shpenzime avokatie për ndërprerjet e 

paligjshme të marrëdhënieve të punës. 
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Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e 

subjekteve të audituara, në shpenzimin e fondeve në dispozicion, 

arrin vlerën 44,496,908 mijë lekë. 
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 Drejtoria e Përgjthshme e Doganave10, në vlerën 78,141 mijë lekë, nga të 

cilat:  

- Vlera 69,010 mijë lekë, si pasojë e mosekzekutimit të vendimeve 

gjyqësore ndër vite për ish-punonjësit me status ose dëmshpërblimin për 

largimin nga puna të ish-punonjësve me kod pune. Akumulimi i 

detyrimeve ka ardhur si pasojë e mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore 

ndër vite dhe zgjatjes së proceseve gjyqësore. Referuar vendimeve të 

gjykatave, këto vendime i përkasin kryesisht periudhave përpara çeljes së 

vitit 2019 dhe 2020, shumë e shpenzuar pa efektivitet dhe në mbivlerësim 

të shpenzimeve të vitit 2019 dhe 2020. Nga auditimi është konstatuar se 

nuk është zbatuar radha e shlyerjes së vendimeve gjyqësore sipas 

databazës së vendimeve gjyqësore dhe grafiku i shlyerjes nuk është bërë 

publik në faqen on-line; 

- Vlera 9,131 mijë lekë, si pasojë e mosndërprerjes së transferimeve të 

përkohshme jashtë afateve dhe mos plotësimin e pozicioneve vakante me 

vendime emërimi. 

 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, në vlerën 90,597 mijë lekë, si pasojë e 

ekzekutimit të vendimeve gjyqësore. Nga raportimi i nëntë-mujorit të DPB, 

rezultojnë të jenë likujduar 42 vendime më tepër, të cilat janë në 

kundërshtim me Strategjinë për Parandalimin dhe Shlyerjen e Detyrimeve të 

Prapambetura.  

 Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Durrës, në vlerën 57,854 mijë 

lekë, nga të cilat: 

- Vlera 29,706 mijë lekë, si pasojë e 21 vendimeve gjyqësore për largim të 

padrejtë nga puna të punonjësve; nga të cilat ekzekutuar vlera prej 14,087 

mijë lekë dhe konstatuar 15,618 mijë lekë që i përkasin vendimeve të 

formës së prerë të pa ekzekutuara deri në përfundim të periudhës objekt 

auditimi, për shkak të pamjaftueshmërisë së fondeve nga ana e ZVAP-eve 

nën juridiksionin e DRAP Durrës; 

- Vlera 28,148 mijë lekë, si pasojë e përfitimit të pagesës për 

dëmshpërblimin për 82 punonjës të liruar nga shërbimi civil pas miratimit 

të VKM-së nr. 99, datë 27.02.2019 “Për Krijimin, Mënyrën e Organizimit e 

të Funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar”, 

ku strukturat përgjegjëse për ofrimin dhe sigurimin e arsimit cilësor në 

institucionet arsimore të sistemit parauniversitar janë riorganizuar, proces 

ky i shoqëruar me kosto financiare për buxhetin e shtetit. 
                                                           
10Niveli i Borxhit doganor është në vlerën 27,596,148 mijë lekë më datë 31.12.2018. Përgjatë 
vitit 2019 borxhi doganor rritet me 14,376,716 mijë lekë dhe arrin në vlerën 41,972,864 mijë 
lekë më datë 31.12.2019. Përgjatë vitit 2020 borxhi doganor rritet me 3,081,074 mijë lekë dhe 
arrin në vlerën 45,053,939 mijë lekë më datë 31.12.2020. 
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 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në vlerën 206 mijë lekë, si 

pasojë u konstatuan problematika në urdhër shpenzimet dhe 

dokumentacionet justifikuese në bazë të të cilave janë kryer pagesa për dieta 

për punonjësit e MSHMS.  

 Avokatura e Shtetit, në vlerën 8,356 mijë lekë, si pasojë e kryerjes në një rast 

të pagesës 50% e vlerës së vendimit të Gjykatës Administrative të shkallës së 

parë pa pritur vendimin e Gjykatës së Apelit Administrativ. 

 Drejtoria e Rajonit Verior Shkodër, në vlerën 1,909 mijë lekë, si pasojë e 

zbatimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë për vitin 2017 dhe 2018 

për 7 punonjës të larguar nga puna në bazë të urdhër ekzekutimeve të 

lëshuara nga përmbaruesit dhe jo vullnetarisht por duke paguar sanksione. 

 Bashkia Durrës, në vlerën 47,888 mijë lekë, si pasojë e kryerjes së pagesave 

për vendimet gjyqësore të formës së prerë për largimet pa të drejtë nga 

puna.  

 Bashkia Dibër në vlerën 66,962 mijë lekë, si pasojë e pagesave të vendimeve 

gjyqësore me objekt dëmshpërblim për largime nga puna të punonjësve, si 

dhe me objekt për çështje të tjera gjyqësore, si “kthim detyrimi”, “shpërblim 

dëmi”, “detyrim situacioni”, etj.  

 Bashkia Sarandë, në vlerën 5,723 mijë lekë, si rezultat i zbatimeve të 

vendimeve gjyqësore për largime të padrejta nga puna.  

 Agjencia e Kombëtare e Ushqimit, Tiranë, në vlerën 3,531 mijë lekë, si pasojë 

e largimeve të punonjësve nga puna pa u bazuar në legjislacionin në fuqi.  

 Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, në vlerën 3,132 mijë lekë, si 

rezultat i dhënies së masave ekstreme disiplinore “Largim nga Sherbimi Civil” 

si dhe zgjidhjes së kundërligjshme të kontratave të punonjësve të pabazuara 

në Kodin e Punës, kanë sjell kundërpërgjigje nga punonjësit e institucionit, të 

cilët kanë bërë padi në gjykatë, ku kanë fituar të drejtën e tyre edhe në 

shkallën e dytë të gjykimit për kompensimin e punonjësve të larguar 

padrejtësisht.  

 Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, në vlerën 809,881 mijë lekë, 

nga të cilat: 

- Vlera 686,657 mijë lekë, si pasojë e pagesave të përfituara për zërin paga 

në natyrë (dieta) jo në përputhje me legjislacionin në fuqi. Nga ana e 

administratorit të shoqërisë, drejtorisë juridike, drejtorisë së burimeve 

njerëzore nuk janë marrë masa për reflektimin e ndryshimeve ligjore për 

caktimin e dietës ushqimore dhe paga në natyrë (dieta) për trajtim 

ushqimor me vlerën 300 lekë në vakt/ditë punë, por është paguar në 

masën 500 lekë vakt/ditë pune. Vlera 105,285 mijë lekë, si pasojë e 
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pagesave si dëmshpërblime për ndërprerje të paligjshme të 

marrëdhënieve të punës dhe shpenzime përmbarimore për 89 çështje 

gjyqësore të humbura në apel, 45 çështje gjyqësore të humbura në 

Gjykatën e Lartë të Tiranës dhe 4 çështje gjyqësore në Gjykatën e Shkallës 

së parë; 

- Vlera 17,938 mijë lekë, si pasojë e kryerjes së komandimeve të punonjësve 

në 6 raste nga Drejtoria e Përgjithshme për në Drejtoritë Rajonale, për 

periudha mbi një vjecare, duke akorduar krahas pagës së pozicionit të 

mëparshëm të punës edhe shpenzimet për udhëtime dieta jashtë 

vendbanimit. Vendimet e komandimit i kanë shkaktuar shoqërisë kosto 

shtesë, e cila rëndon buxhetin e shoqërisë me shpenzime paefektivitet, 

duke pasur parasysh dhe rezultatin financiar negativ të saj, si dhe 

komandimi pa afat i punonjësve rrezikon të ndikojë negativisht në 

përformancën e tyre dhe të punonjësve në varësi të tyre.  

 Autoriteti Rrugor Shqiptar, në vlerën 731,400 mijë lekë, si pasojë vendimeve 

gjyqësore të formës së prerë të ekzekutuara dhe të paekzekutuara nga 

ARRSh për periudhën 2016-2020. 

 Autoriteti Portual Durrës, në vlerën 51,907 mijë lekë, si pasojë e zgjidhjes së 

kontratave të punësimit pa shkaqe të arsyeshme dhe ekzekutimit të 

vendimeve gjyqësore.   

 Spitali Universitar Shefqet Ndroqi, në vlerën 19,980 mijë lekë, si pasojë e 

përfitimit nga të gjithë punonjësit të dëmshpërblimit COVID-19, si rezultat 

dhe i pashmangëshëmrisë së kontaktit me të infektuarit me COVID-19.  

 Spitali Rajonal Durrës, në vlerën 25,335 mijë lekë, si pasojë e marrjes së një 

vendimi jokoherent dhe të pa argumentuar dhe i kategorizuar sipas niveleve 

të pagave e kritereve përkatëse, dhe bie në kundërshtim me përcaktimet në 

pikën 1 dhe 2, neni 80 “Shtesa mbi Pagë” i Kodit të Punës. Këto veprime janë 

në kundërshtim me VKM të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, 

datë 10.03.2020 “Për dhënie shpërblimi për personelin mjekë, infermierë 

dhe punonjës të tjerë”. Gjithashtu për vitin 2019 janë humbur 5 çështje 

gjyqësore në Gjykatën e Apelit, dhe për vitin 2020 janë humbur 3 çështje 

gjyqësore. Këto çështje janë dërguar për rekurs në Gjykatën e Shkallës të 

Lartë në Tiranë.  

 Radio Televizioni Shqiptar, në vlerën 6,078 mijë lekë, si pasojë e largimeve 

nga puna pa shkaqe të arsyeshme ligjore për 7 raste që kanë ankimuar në 

gjykatë ndaj RTSH dhe ka përfunduar gjykimi dhe në Gjykatën e Apelit.  

 Autoriteti i Aviacionit Civil, në vlerën 13,934 mijë lekë, si pasojë e 

procedurave të largimeve nga puna të punonjësve të paargumentuara 

ligjërisht.  
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 Spitali Rajonal Vlorë, në vlerën 13,122 mijë lekë, si pasojë e procedurave të 

largimeve nga puna të punonjësve të paargumentuara ligjërisht dhe ka 17 

procese gjyqësore që shkaktojnë efekt financiar negativ për fondet publike. 

 Enti Kombëtar i Banesave, në vlerën 420 mijë lekë, si pasojë e ndryshimeve të 

kryera në strukturë të paarsyetuara mirë dhe të paargumentuara dhe pa 

ndonjë objekt të përcaktuar qartë në arritjen e objektivave institucionale dhe 

si e tillë pagesa e kryer për përgjegjësit e sektorit është shpenzim jo efektiv.   

 Spitali Rajonal Shkodër, në vlerën 2,299 mijë lekë, si pasojë e largimeve pa të 

drejtë nga puna dhe likujdimit të shumave pas vendimit të gjykatës për dy 

punonjës së larguar për periudhën e auditimit.  

 Ujësjellës Kanalizime Kurbin SHA, në vlerën 1,602 mijë lekë, si pasojë e 

pagesave të dëmshpërblimeve për 6 procese gjyqësore për ndërprerje të 

marrëdhënieve të punës dhe gjenerimit të gjobave për pagesat e kryera me 

vonesë të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe tatimin për të ardhurat e 

punonjësve.  

 Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA, në vlerën 7,850 mijë lekë, si pasojë e 

zgjidhjes së kontratës së punësimit pa shkaqe të arsyeshme dhe pagesave të 

dëmshpërblimeve për proceset gjyqësore për punonjësit e saj, humbje të 

cilat janë në vlerë të konsiderueshme për shoqërinë.  

Efekte negative lidhur me shpenzime operative 

 Ministria e Financave dhe Ekonomisë (Aparati), në vlerën 106,298 mijë lekë, 

nga të cilat: 

- Vlera 101,659 mijë lekë, si pasojë e likujdimeve për vendimet gjyqësore të 

formës së prerë për ish punonjësit e larguar padrejtësisht nga puna 

përpara vitit 2018-2020; 

- Vlera 4,639 mijë lekë, si pasojë e kontraktimit të përmbaruesve privat për 

ekzekutimin vullnetar të vendimeve gjyqësore për 25 raste për vitet 2018-

2019. 

 Ministria e Financave: Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, në vlerën 154,500 

mijë lekë, nga të cilat: 

- 114,800 mijë lekë, si pasojë e pagesave për shpenzime të cilat nuk lidhen 

me COVID-19, e evidentuar në 58 fatura të paguara, në projektin me kod 

91304AJ “Pacientë të trajtuar në shërbimin spitalor për Covid-19”; 

- 39,700 mijë lekë, si pasojë e pagesave për shpenzime të cilat nuk lidhen 

me COVID-19, e evidentuar në 15 fatura të paguara, në projektin me kod 

91301AB “Materiale mbrojtëse të blera për COVID-19”. 
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 Avokatura e Shtetit, në vlerën 35,169 mijë lekë, si pasojë e keq interpretimit 

të dispozitave ligjore në fuqi për TVSH sipas vlerës së kontratave të lidhura 

për të tre kontratat e studiove ligjore të avokatisë. Zyrat e huaja të 

përzgjedhura, jo rezidente në Republikën e Shqipërisë kanë ofertuar thuajse 

në të gjitha rastet me TVSH në masën 0%. Faturimet e tyre në vijim janë 

realizuar në të njëjtën mënyrë me ofertimin, ndërkohë që sipas dispozitave 

të legjislacionit fiskal, zyrat e huaja duhet të emëronin përfaqësues tatimor 

në Shqipëri për shërbimin e përfaqësimit/këshillimit ligjor që ato kryejnë si 

dhe lëshimin e faturës tatimore shqiptare me TVSH të aplikueshme në masën 

20%.  Efekti financiar shtesë për TVSH-në sipas vlerës së kontratave, të cilat 

klasifikohen vlera shpenzimesh që kryhen jo në përputhje me parimet e 

efektivitetit, efiçencës dhe ekonomicitetit së fondeve publike.  

 Instituti i Shëndetit Publik, në vlerën 922 mijë lekë, si pasojë e mangësive të 

evidentuar në dokumentacionin dalës të karburantit në magazinë. 

 Bashkia Durrës, në vlerën 37,548 mijë lekë, si pasojë e kamatvonesave në 

shpenzimet e kryera nëpërmjet bankës dhe sektorit të ndjekjes së 

investimeve publike dhe Drejtorisë Ekonomike.  

 Bashkia Peqin ,në vlerën 18,200 mijë lekë, si pasojë e mos përcaktimit të 

qëllimit të financimit dhe destinacionit të fondeve për shoqërinë ”Klubi i 

Futbollit të Shkumit” sha  për vitin 2019-2020. 

 Bashkia Tropojë, në vlerën 4,750 mijë lekë, si pasojë e mungesës së 

dokumentacionit të nevojshëm për argumentimin e dëmtimit të shtëpive nga 

fatkeqësitë natyrore (stuhi dhe dëmtim nga zjarri) për vitin 2019 në 17 

familje dhe për vitin 2020 në 7 familje. 

 Bashkia Kavajë, në vlerën 57,042 mijë lekë, si pasojë e kryerjes së pagesave 

pa dokumentin shoqërues ku të jetë bërë transparenca e këtyre pagesave, 

përfshirë ndryshimin e kapitalit, si dhe asnjë dokument tjetër ku të 

përcaktohet lloji dhe natyra e shpenzimeve për të cilat paguan bashkia apo 

llogaritje e fondeve limit për financimin e aktivitetit të “Futboll Club Besa 

Sha.” dhe “Klubi Futbollit Luz i Vogël 2008”, të cilat të jenë paraqitura për 

miratim në Këshillin e Bashkisë. Gjithashtu mungojnë analiza dhe preventive 

për mënyrën e llogaritjes së këtyre fondeve.  

 Autoriteti Rrugor Shqiptar, në vlerën 1,124 mijë lekë, si pasojë e mungesës së 

dokumentimit justifikues origjinal për sasinë 8937 litra të karburantit të 

situacionuar dhe likujduar nga ndërprerje e energjisë dhe luhatje të tensionit 

për procedurën e prokurimit me objekt “Menaxhim e mirëmbajtja e 

shpenzimeve të operimit të Tunelit të Kërrabës”.  

 Autoriteti i Aviacionit Civil, në vlerën 10,259 mijë lekë, si pasojë e mungesës 

së analizës dhe hartimit të një programi mbi argumentimin e kryerjes së 
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shërbimit për sigurimin e jetës dhe shëndetit të punonjësve. Gjithashtu, për 

vitet e kryerjes së këtij shërbimi nuk ka asnjë dokumentacion ku të 

arsyetohen kategoritë dhe vëndet e punës që kanë më shumë risk.  

 Spitali Rajonal Vlorë, në vlerën 1,147 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së 

fondit limit për mirëmbajtjen e automjeteve autoambulanca deri në vitin 

2020.  

 Spitali Rajonal Durrës, në vlerën 2,102 mijë lekë, si pasojë e mungesës së 

kartelave përkatëse në të cilat regjistrohen të gjitha të dhënat e automjetit si 

dhe shpenzimet që do të kryhen për to ku, gjithashtu nuk janë evidentuar 

kilometrazhi i tij në fillim të vitit dhe në fund të vitit për të bërë ndjekjen e 

shpenzimeve periodike për goma, filtra e vaj, karburant, riparime etj.  

 Spitali Rajonal Shkodër, në vlerën 11,117 mijë lekë, si pasojë e skadimit të 

barnave dhe materialeve të mjekimit nga mospërdorimi i tyre dhe nga 

planifikimi i gabuar dhe menaxhim jo efektiv të medikamenteve dhe 

materialeve të mjekimit nga strukturat përgjegjëse pranë SRSH.  

 Ujësjellës Kanalizime Kurbin SHA, në vlerën 10,331 mijë lekë, si pasojë e mos 

dokumentimit të shpenzimeve të automjeteve, konsumit të karburantit, ku 

mungojnë të dhënat e kilometrazhit në fillim dhe në fund të itenerarit në 

fund të aktivitetit.  

 Spitali Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë, në vlerën 6,030 mijë lekë, si pasojë e mos 

verifikimit të nevojave për kryerje të shërbimeve për automjetet,si 

dhemungesës së gjurmës së auditimit, kërkesat e shoferëve nuk janë të 

argumentuara, nuk ka procesverbale të mbajtura për problemet e defekteve 

të këtyre automjeteve, nuk janë argumentuar dhe dokumentuar fakte se 

përse duhet të kryhet shërbimi ashtu si dhe nuk mund të përcaktohet 

preventivi i një shërbimi përpara se të ndodhë një defekt. 

 Spitali Universitar Shefqet Ndroqi, në vlerën 3,312 mijë lekë, si pasojë e 

pagesave shtesë për shërbimin roje private ku asnjë nga punonjësit e 

shërbimit të cilët kanë kryer shërbim me turne të 2 apo të 3 nuk është paguar 

sipas kushteve të kontratës, por janë paguar si punonjës shërbimi me 1 turn 

duke përvetësuar padrejtësisht diferencën e shtesës mbi pagë të punonjësve 

që punojnë turne të dyta e të treta.  

 Radio televizioni Shqiptar, në vlerën 553 mijë lekë, si pasojë e mosreferimit 

të librit të tarifave dhe as kalendarit të aktiviteteve dhe kuadrit rregullator në 

projektin “Asambleja e Përgjithshme e EBU”. 

 Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA, në vlerën 9,032 mijë lekë, si pasojë e 

pagesave të kryera për shërbimet përmbarimore për mbledhjen e 

detyrimeve të klientëve debitorë ndaj ujësjellësit.  
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 Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës, në vlerën 3,942 mijë lekë, si pasojë 

rritjen e shpenzimeve për riparimin, mirëmbajtjen apo shërbime të sistemeve 

IT ndërkohë që këto shpenzime duhet të ishin përballuar nga AKSHI.  

 Projektin “Përmirësimi i Sistemit Shëndetësor” në MSHMS, në vlerën 1,249 

mijë lekë, si pasojë e pagesave për shpenzimet qera për ambjentin e njësisë 

së koordinimit të projektit HSIP duke mos patur parasysh rritjen artificialisht 

kostot e shpenzimeve të projektit.  

 Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Zonat e Stimuluara, në 

vlerën 53 mijë lekë, si pasojë e shpenzimeve për pastim (dizefektim) të 

pajustifikuara si dhe praktika e pagesës ndaj operatorit paraqet mangësi 

dokumentare (mungon projekti, preventimi dhe situacioni i sipërfaqes së 

gjelbëruar). 

Efekte negative të lidhura me mungesa kontrolli nga strukturat shtetërore 

gjatë prokurimit të fondeve publike dhe realizim të procedurave të prokurimit 

jo në përputhje me kuadrin ligjor 

Nga auditimet e realizuar janë konstatuar problematika të cilat lidhen me 

mungesën e sistemeve të kontrollit nga strukturat përgjegjëse të prokurimeve, 

shoqëruar me paligjshmëri të proceseve të prokurimit të fondeve publike, duke 

ulur efektshmërinë e qëllimit kryesor të ligjit për prokurimet publike, pra atë të 

sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve të prokuruar.  

Në tabelën më poshtë kemi grupuar problematikat me një shtrirje dhe 

shpërndarje thuaj uniforme në strukturat e audituara.  

Tabela nr.7 

Subjektet me efekte negative në fushën e prokurimeve 
Vlera në 

mijë lekë 

Ministria e Financave: Drejtoria e Përgjithshmë e Buxhetit 18,455,000 

Autoriteti Portual Durrës 1,798,681 

Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 703,367 

Bashkia Kavajë 669,895 

Bashkia Kurbin 524,003 

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 465,726 

Ujësjellës Kanalizime Kurbin SHA 420,941 

Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 334,335 

Enti Kombëtar i Banesave 259,991 

Bashkia Pogradec 224,926 

Enti Kombëtar i Banesave 215,004 

Spitali Rajonal Vlorë 186,399 

Bashkia Shkodër 135,672 

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 130,609 

Bashkia Gramsh 119,431 

AlbControll SHA 109,095 
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Bashkia Kukës 102,196 

Drejtoria Rajonale e Rrugëve Shkodër 81,226 

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike 71,537  

Projektin “Përmirësimi i Sistemit Shëndetësor” në MSHMS 67,252 

Bashkia Gjirokastër 66,187 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale 55,757 

Bashkinë Tiranë: Projekti i partneritetit publik privat, ndërtimi i 
shkollave 51,291 

Autoriteti Rrugor Shqiptar 50,158 

Bashkia Delvinë 42,884 

Radio Televizioni Shqiptar 46,616 

Instituti i Shëndetit Publik 42,291 

Bashkia Krujë: Rikonstruksion, procedurat e prishjes dhe 
procedurat për rindërtimin e shkollës 9/vjeçare, Thumanë 40,672 

Bashkia Klos 36,504 

Bashkia Dibër 35,259 

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, 
Tiranë 33,470 

Spitali Rajonal Shkodër 32,339 

Bashkia Këlcyrë   23,968 

Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA 20,755 

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit 15,416 

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi 14,616 

Bashkia Konispol 12,646 

Bashkia Sarandë 11,235 

Bashkia Peqin 7,332 

Bashkia Durrës 5,741 

Spitali Rajonal Durrës 3,571 

Bashkia Tepelenë 2,777 

Agjencia Kombëtare e Bregdetit 2,451 

Spitali Universitar Shefqet Ndroqi 1,559 

Drejtoria Rajonale e Tatimeve Durrës 494 

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Durrës 349 

Spitali Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë 75 

Burimi KLSH 

Problematikat janë konstatuar në institucionet: 

 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në vlerën 465,726 

mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 281,431, si pasojë e marrjes së angazhimeve buxhetore pa patur 

fonde në dispozicion e evidentuar në 3 raste; 

 Vlera 184,295 mijë lekë, si pasojë e marrjes së angazhimeve buxhetore pa 

patur fonde në dispozicion e evidentuar në 1 rast. Ministria e Financave: 

Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit, në vlerën 18,455,000 mijë lekë, si pasojë 
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e problematikave të konstatuara në lidhje me mosrespektimin e kontrolleve 

të parashikuara për disiplinimin e angazhimeve buxhetore që përfshijnë: 

marrjen e angazhimeve pa fonde buxhetore në dispozicion, detajimin e 

projekteve të investimeve publike me akt normativ pa kaluar në PBA 2020-

2022, detajimin e fondeve të investimeve për vetëm vlerën e 20% të kostos 

së projektit pa buxhet në vitet pasardhëse buxhetore, detajimin e planit 

buxhetor në 3 vite për kontrata që parashikojnë periudhë faturimi më të 

vogël se një vit, shkurtimin e fondeve të investimit në momentin e lidhjes së 

kontratës dhe rialokimin drejt projekteve të tjera të investimit publik 

detyrime të prapambetura apo në proces nga vitet e kaluara, mos 

regjistrimin e kontratave dhe obligimit në SIFQ duke krijuar detyrime të 

prapambetura etj. 

 Drejtoria Rajonale e Tatimeve Durrës, në vlerën 494 mijë lekë, si pasojë e 

shpalljes fitues edhe pse kanë mangësi në dokumentacionin e paraqitur sipas 

kërkesave të DST, të miratuara nga Autoriteti Kontraktor dhe Komisioni i 

prokurimit me Vlerë të Vogël, duke mos anuluar këto procedura, duke 

shkaktuar veprime me impakt negativ në buxhet për 4 procedurat e 

prokurimit të shpallura. 

 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, në vlerën 130,609 mijë lekë nga të cilat: 

- Vlera 128,260 mijë lekë, si pasojë e kualifikimit të operatorëve ekonomik, 

të cilët kanë paraqitur aktet administrative AMHS të lëshuara nga 

Ministria e Shëndetësisë 3 ose 2 vite përpara, pra jo në koherencë me 

realizimin e procedurës dhe jo në përputhshmëri me aktualitetin, duke 

humbur seriozitetin e kriterit të higjenës. Për rrjedhojë kjo vlerë përbën 

shpenzim, pa ekonomicitet, pa eficiencë dhe pa efektivitet të financuara 

nga fondet publike. Ekzistenca e mosplotësimit të elementëve të 

mësipërm, u konstatua dhe në procedurën me dy Lote: Loti I: Procedura 

me objekt “Blerje artikull ushqimor-bulmet dhe nënprodukte të tij” dhe 

Loti II: Procedura me objekt “Blerje artikull ushqimor-bukë”; 

- Vlera 2,349 mijë lekë, si pasojë e mungesës së kritereve që lidhen me 

specifikimet e veçanta të kualifikimit në DT, mbi bazën e të cilave 

operatori ekonomik fitues ka tenderuar, duke konstatuar shpërndarje të 

produkteve me mjete motorike jo frigorifer, nuk janë paraqitur në emër të 

OE certifikatat shëndetësore veterinare ose raport analizat e kryera nga 

AKU si dhe nuk janë paraqitur fatura tatimore të blerjes së mallrave për të 

verifikuar nëse produkti është blerë nga të tretët.  

 Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Durrës, në vlerën 349 mijë lekë, 

nga të cilat: 

- Vlera 316 mijë lekë, si pasojë e shkeljeve të rezultuara në përllogaritjen e 



|BULETINI STATISTIKOR PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2021 

46 

vlerës së kontratës të procedurës së prokurimit me objekt  “Modele 

pikture për shkollën “Jordan Misja”, Tiranë. Komisioni i përllogaritjes së 

fondit limit nuk ka argumentuar arsyen e përzgjedhjes së metodës së 

studimit të tregut, në hartimin e fondit limit dhe nuk ka argumentuar 

përzgjedhjen e OE të marrë në studim tregu. Në kushtet kur sipas 

verifikimeve të kryera në QKB, nga 3 OE e marrë në studim tregu, nuk 

kanë për objekt aktiviteti kryerjen e shërbimeve të modelingut. Gjithashtu 

Komisioni i përllogaritjes së fondit limit nuk ka argumentuar përse nuk ka 

përzgjedhur si metodë të përllogaritjes së fondit limit, vlerën e kontratave 

të mëparshme, në kushtet kur gjatë vitit 2018, ky shërbim është kryer me 

çmimin 267 lekë/ora; 

- Vlera 32 mijë lekë, si pasojë e mosllogaritjes së dëmeve të likuidueshme 

për kryerjen e vonuar të shërbimeve nga operatori ekonomik fitues për 

procedurën e prokrurimit të zhvilluar me objekt “Trajnim mësimdhënie në 

kurrikulën e re për drejtuesit e institucioneve arsimore mësues të arsimit 

bazë kurrikula e re, mësues të AML të trajnuar për kurrikulën e klasës së 

10, 11 dhe 12”.  

 Qendra Studentore Universitare “Nënë Tereza”, në vlerën 703,367 mijë lekë, 

si pasojë e mosargumentimit teknikisht dhe ligjërisht të vendosjes së 

kërkesave të veçantë për kualifim të operatorëve ekonomik nga ana e njësisë 

së prokurimeve në kundërshtim me ligjin mbi prokurimet publike.  

 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në vlerën 55,757 mijë lekë, si 

pasojë e marrjes në dorëzim të pajisjeve (mallra) në kundërshtim me 

kontratën e nënshkruar.  

 Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara në vlerën 334,335 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 301,332 mijë lekë, si pasojë e parregullsive në përllogaritjen e fondit 

limit për procedurën e kufizuar mbi kufirin e lartë monetar me objekt 

“Blerje dhe shpërndarje e univormave dhe këpucëve për Policinë e 

Shtetit”, Marrëveshje Kuadër, me një operator ekonomik, duke përfshirë 

në mesataren e çmimit për referencë të llogaritjes së shumatores së 

çmimeve njësi edhe të 2 subjekteve të cilët nuk kanë për objekt të 

veprimtarisë objektin e këtij prokurimi duke shkaktuar mos efektivitet, 

eficiencë dhe ekonomicitet të përdorimit të fondeve publike; 

- Vlera 26,217 mijë lekë, si rezultat i mangësive në përllogaritjen e nevojave 

për materiale për mbrojtjen personale në përballimin e situatës së 

shkaktuar nga COVID-19 për tenderin e datës 14.05.2020 “Blerje materiale 

të nevojshme për mbrojtjen personale për përballimin e situatës të 

shkaktuar nga COVID-19” - ndarë në 3 lote; 
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- Vlera 6,544 mijë lekë, si pasojë e mosndërprerjes menjëherë shërbimin e 

mirëmbajtjes së godinave të spitalit universitar Mbretëresha Geraldinë 

sipas marrëveshjes kuadër për 2 vite, pasi godinat do ti nënshtrohen 

rikonstruksionit total dhe ku vlera e kontratës së shërbimit përbën 

përdorim pa efekt të fondeve publike.  

 Ministria e Brendshme, në vlerën 319,941 mijë lekë, si pasojë e ndryshimit të 

destinacionit dhe përdorimit të  fondeve të rindërtimit në vlerën 275,000 

mijë lekë dhe përdorimit të tyre për qëllime të tjera që nuk kanë lidhje me 

dëmtimet e tërmetit, e cila është tërësisht menaxhim jo efektiv, jo eficient 

dhe jo ekonomik i fondeve te buxhetit te shtetit si dhe 44,941 mijë lekë, janë 

si pasojë e shumës totale të likujduar për zbatimin e vendimeve gjyqësore 

për punonjësit e larguar nga puna.  

 Insituti i Shëndetit Publik, në vlerën 42,291 mijë lekë, si pasojë e moszbatimit 

të kërkesave ligjore gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit publik, si në 

aplikimin e kritereve dhe në shpalljen fitues të operatorë ekonomikë të cilët 

nuk plotësojnë disa nga kriteret e veçanta për kualifikim, të përcaktuara në 

DT. 

 Bashkia Tiranë për projektin e Partneritetit Publik Privat, “Ndërtimi i 

Shkollave”, në vlerën 51,291 mijë lekë, si pasojë e një analizë jo të saktë të 

kostove të ndërtimit pasi në të dyja rastet e shkollave dhe të kopshtëve 

preventivat e punimeve kanë të njëjtat zëra të punimeve (Punime Civile, 

Punime Mekanike, Punime Elektrike). Gjithashtu konstatohet konflikt interesi 

ndërmjet koncesionarit, mbikëqyrësit dhe kolaudatorit në shkelje të plotë të 

ligjit 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit” i ndryshuar. Pra mbikëqyrësi dhe kolaudatorit i punimeve është i 

konfliktuar në interesa për të realizuar punën e tij për kontrollin dhe 

disiplinimin e punimeve, pasi investitori në këtë rast është shoqëria 

Koncesionare dhe jo Bashkia Tiranë. Bashkia Tiranë për periudhën e realizimit 

të kontratës, nuk garantohet për zbatimin e cilësisë së punimeve, volumeve 

të punimeve, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin e zbatimit, kushtet 

teknike të projektimit, kushtet teknike të zbatimit, etj. Vlera që do të paguhet 

koncesionarit për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e veprave, përbën përdorim 

pa efektivitet dhe eficiencë të fondeve publike, në kundërshtim me 

legjislacionin në fuqi.  

 Bashkia Krujë, Projekti: Rikonstruksion, procedurat e prishjes dhe procedurat 

për rindërtimin e shkollës 9/vjeçare, Thumanë, në vlerën 40,672 mijë lekë, si 

pasojë e mosstudimeve, projektimeve të thelluara për forcimin strukturor të 

shkollës mbështetur edhe nga ngjarjet dhe rrethanat ku shkolla rezultoi e 

dëmtuar dhe e pashfrytëzueshme nga tërmeti i nëntorit 2019. Në projekt – 

preventivin e objektit "Rikonstruksioni i shkollës 9 vjeçare dhe ndërtim  
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palestre, Thumanë” hartuar nga shoqëria Xh.M shpk nuk është parashikuar 

asnjë zë pune që ka të bëjë me përforcimin strukturor të shkollës ose 

ndërhyrje në strukturënmbajtëse të objektit,pavarësisht se në narrativin e tij, 

relacioni citon që objekti është i dëmtuar si nga tërmeti i Korrikut 2018, ashtu 

edhe nga amortizimi i saj për shkak të vjetërsisë së objektit (viti 1964). 

Punimet ndërtimore të shkollës përfshijnë vetëm punime për përmirësimin e 

rifiniturës (suvatime, hidroizolime, shtresa, etj.) dhe punime elektrike dhe 

hidraulike. Ky projekt ka shkaktuar përdorim pa efektivitet dhe eficiencë të 

fondeve të buxhetit të shtetit.  

 Bashkia Këlcyrë, në vlerën 23,968 mijë lekë, si rezultat i vlerësimit të ofertave 

nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave në 6 procedura prokurimi, në 

kundërshtim me aktet rregullative. Efektet negative, janë shkaktuar si 

rezultat i kualifikimit të Operatorëve Ekonomikë (OE) të shpallur fitues edhe 

pse kanë mangësi në dokumentacionin e paraqitur sipas kërkesave të DT, të 

hartuara nga Njësia e Prokurimit e të miratuara nga Titullari i AK, duke 

mosgarantuar përmbushjen me cilësi të kontratës, për shkak të 

mospërmbushjes së kritereve të vendosura në DT. Diferenca midis OE me 

ofertën më të ulët dhe OE të shpallur fitues, në kushtet kur asnjë prej tyre 

nuk ka plotësuar kriteret e kualifikimit, është konsideruar paligjshmëri në 

prokurimin e fondeve publike, me pasojë përdorim pa efektivitet 

ekonomicitet dhe efiçencë të fondeve publike. 

 Bashkia Konispol, në vlerën 12,646 mijë lekë, si pasojë e shkeljeve të akteve 

ligjore/nënligjorë të LPP, gjithsej në 3 procedura, ku në 2 raste kriteret e 

aplikuara nga AK nuk janë në përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, 

veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedura 

dhe në 1 rast OE i shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të 

kritereve të DST të miratuara nga AK, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, 

veprime në paligjshmëri të fondeve publike.  

 Bashkia Pogradec, në vlerën 224,926 mijë lekë, si pasojë e shkeljeve të akteve 

ligjore dhe nëligjore të LPP në 14 procedura ku në 31 % e vlerës së kontratave 

të lidhura, në të cilat ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë të 

shpallur fitues, nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të DST, me 

pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike. 

 Bashkia Kuçovë, në vlerën 358,442 mijë lekë, si pasojë e shkeljeve të akteve 

lihjore/nëligjore të LPP në 11procedura në 72.8% e fondit të prokuruar, në të 

cilat ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë të shpallur fitues, nuk 

plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë përdorimin me 

paligjshmëri të fondeve publike. 

 Bashkia Shkodër, në vlerën 135,672 mijë lekë, si pasojë e moszbatimit të 

kërkesave ligjore gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit publik, si në 
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aplikimin e kritereve dhe në shpalljen fitues të operatorë ekonomikë të cilët 

nuk plotësojnë disa nga kriteret e veçanta për kualifikim, të përcaktuara në 

DT, duke përdorur fonde publike në kundërshtim me kërkesat ligjore në 25 

procedura prokurimi.  

 Bashkia Peqin ,në vlerën 7,332 mijë lekë, si pasojë e llogaritjes së kostos së 

shërbimit të pastrimit jo në përputhje me planin bashkiak të menaxhimit të 

mbetjeve të ngurta. 

 Bashkia Durrës, në vlerën 5,741 mijë lekë,si pasojë e moszbatimit të 

kontratës me objekt “Ri konceptim dhe rikonstruksion i shkollës së muzikës 

"Jani Kukuzeli” Durrës, ku punimet rezultuan pa cilësi në zërat e suvatimit 

dhe lyerjes si për ambjentet e brendshme ashtu dhe ato të jashtme. 

 Bashkia Sarandë, në vlerën 11,235 mijë lekë, si pasojë mangësive të 

evidentuara në hartimin dhe llogaritjen e fondit limit në dy procedura 

prokurimi. 

 Bashkia Kukës, në vlerën 102,196 mijë lekë, si pasojë e shkeljeve të akteve 

ligjore/nënligjore të LPP në 5 procedura ku janë llogaritur gabim fondi limit 

dhe KVO ka kualifikuar padrejtësisht OE/BOE me mangësi në plotësimin e 

kritereve, duke mos anuluar procedurën dhe zhvilluar të re, me kritere më të 

favorshme për rritjen e numrit të pjesëmarrësve në procedurat e prokurimit.  

 Bashkia Dibër, në vlerën 33,345 mijë lekë, si pasojë e përzgjedhjes fitues së 

Operatorët ekonomikë dhe pse nuk plotësojnë kriteret për kualifikim të 

vendosura në DST të miratuara nga Autoriteti Kontraktor. Në të gjitha këto 

raste tenderi duhej të anullohej. Mos anullimi i procedurës së prokurimit ka 

çuar në kualifikim dhe shpallje fitues të OE të cilët nuk plotësojnë kriteret e 

vendosura në DST, duke shkaktuar përdorim të fondeve publike në kushtet e 

paligjshmërisë në procedurat e prokurimit publik.  

 Bashkia Kurbin në vlerën 524,003 mijë lekë, si pasojë e kualifikimit dhe 

shpalljes fitues të operatorëve ekonomikë në kushtet e mosplotësimit të 

kritereve të miratuara në DT, pasi operatorët ekonomikë të cilët nuk 

plotësojnë kriteret e vendosura nga autoriteti kontraktor, nuk garantojnë 

cilësinë e punës, kjo për të shmangur paligjshmërinë e përdorimit të fondeve 

publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet 

 Bashkia Tepelenë, në vlerën 2,777 mijë lekë, si pasojë e mos vendosjes së 

penaliteteve për vonesa në përfundimin e punimeve dhe realizimin e 

panevojshëm të zërit punime duke rritur koston e objektit.  

 Bashkia Delvinë në vlerën 42,884 mijë lekë, si pasojë e aplikimit të kritereve 

në mënyrë të paargumentuar dhe jo në përputhje me procedurat e zhvilluara 

dhe të shpalljes fitues të OE me kritere të paplotësuara. 
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 Bashkia Gjirokastër, në vlerën 66,187 mijë lekë, si pasojë e evidentimit të 

shkeljeve në aplikimin e kritereve si dhe në mos vlerësimin e drejtë të 

operatorëve ekonomik të shpallur fitues me mangësi në plotësimin e 

krtereve të DST të miratuara nga AK. 

 Bashkia Has, në vlerën 4,600 mijë lekë, si pasojë e mosvendosjes së 

penaliteteve pë ndërtime të kundraligjshme nga persona fizik, juridik e 

familjar për rastin e evidentuar “pezullim punime”. 

 Bashkia Kavajë, në vlerën 669,895 mijë lekë, si pasojë e evidentimit të 

shkeljeve në aplikimin e kritereve si dhe në mos vlerësimin e drejtë të 

operatorëve ekonomik të shpallur fitues me mangësi në plotësimin e 

krtereve të DST të miratuara nga AK.  

 Bashkia Gramsh, në vlerën 119,431 mijë lekë, si pasojë e kualifikimit të 

ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese 

të DST, me pasojë prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë 

dhe efektivitet (3-E-të). 

 Bashkia Klos, në vlerën 36,504 mijë lekë, si pasojë e kualifikimit dhe shpalljes 

fitues të operatorëve ekonomikë, të cilët nuk plotësojnë kriteret e vendosura 

në DST. 

 Drejtoria e Rajonit Verior, Shkodër, në vlerën 81,226 mijë lekë, konsiderohet 

shpenzim i fondeve publike pa ekonomicitet, eficience dhe efektivitet. Nga 

moszbatimi i procedurave te rregullta në hartimin e fondit limit ka sjellë 

rritjen e paargumentuar të fondit limit,duke rritur në këtë mënyrë vlerën e 

fondit qëështë përdorur për punime emergjente, shkelje në vlerësimin e 

procedurave nga KVO duke mos u udhëhequr nga qëllimi kryesor i LPP, ai i 

sigurimit të dobishmërisë maksimale të fondeve, por duke skualifikuar OE për 

shkaqe të cilat nuk cenojnë thelbin e zbatimit të kontratës. 

 Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Tiranë, në 

vlerën 33,470 mijë lekë, si pasojë e skualifikimit në mënyrë të padrejtë 

ofertën ekonomike, dorëzimi i draft-raportit përfundimtar 20 ditë me vonesë, 

mosvendosjen e penaliteteve për vonesën dhe mosdorëzimin e 100 tabletave 

elektronike, dokumentacionit të administruar në dosjen e tenderit 

“Pashaporta dixhitale mjedisore”, konstatohen se nga veprimet dhe 

mosveprimet e Autoritetit Kontraktor janë përdorur fonde publike jo në 

përputhje me parimet e ekonomicitetit, efektivitetit dhe eficiencës.  

 Agjencia Kombëtare e Bregdetit, në vlerën 2,451 mijë lekë, si pasojë e 

mosreflektimit në procesverbal nga Komisioni i vlerësimit të ofertave sqarime 

nga ofertuesit lidhur me arsyen e skualifikimit nisur nga fakti se ky operatorë 

ka dhënë ofertë më të ulët se operatori fitues, e cila ka shkelur kështu 
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kriterin e vlerësimit të përcaktuar si çmimi më i ulët dhe oferta ekonomikisht 

më e favorshme, në rast se do ishte kërkuar arsye.  

 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, në vlerën 15,416 mijë lekë, si 

pasojë objekti që në procedurën e prokurimit  “Projekt-zbatimi i godinës së 

Shkollës së Magjistraturës” nuk do të ndërtohet sipas përcaktimeve të 

projektit të zbatimit, produkti i tenderit, (vendndodhja ka ndryshuar etj) duke 

shkaktuar shpenzim pa efektivitet  

 Autoriteti Portual Durrës, në vlerën 1,798,681 mijë lekë, si pasojë e rritjes së 

paargumentuar të vlerës së fondit limit dhe vlerës së kontratës, e cila 

shkakton efekt financiar negativ. Nuk janëmarrë masa për eliminimin e 

praktikave të prokurimeve për mallra/shërbime, të cilat kanë çuar në 

keqpërdorim/përdorim pa efektivitetet dhe ekonomicitet te fondeve publike. 

 Ujësjellës Kanalizime Kurbin SHA, në vlerën 420,941 mijë lekë, si pasojë e 

përzgjedhjes së Operatorit Ekonomik të shpallur fitues nga KVO, pa plotësuar 

të gjitha kriteret e DST të miratuara nga AK, veprime të cilat kanë çuar në 

prokurim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet (3-E-

të).  

 Enti Kombëtar i Banesave, në vlerën 215,004 mijë lekë, si pasojë e shpalljes 

fitues të BOE e cila ka paraqitur dokumentacionin e ofertës me mangësi në: 

listëpagesat e punonjësve, në greejderat e marrë me qira të cilat u mungojnë 

dokumentat shoqërues dhe moszotërim i licencës për grumbullim dhe 

transport të mbejtjeve në zonën e realizimit të punimeve.  

 Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, në vlerën 71,537 mijë lekë, si 

pasojë e përdorimit të fondeve publike pa eficience, efektivitet dhe 

ekonomicitet për procedurat e realizuara për periudhën 2107-2019. 

Gjithashtu moszbatimii kontratave në përputhje me specifikimet teknike të 

OE ofertues fitues, mosargumentimi dhe dokumentimi teknikisht dhe 

ligjërisht në çdo rast prokurimi për përllogaritjen e fondit limit.  

 Radio televizioni Shqiptar, në vlerën 46,616 mijë lekë, si pasojë e 

përllogaritjes së fondit limit në mënyrë formale dhe jo duke përdorur 

hapësirën e mundshme ligjore duke rritur vlerën e fondit limit për shkak të 

mos përdorimit të studimit të tregut të kryer dy vite më parë për të njëjtin zë 

pune/shërbimi e duke mos përdorur as vlerën mesatare të 6 kontratave të 

mëparshme të lidhura në përfundim të procedurës së prokurimit.  

 Spitali Rajonal Shkodër, në vlerën 32,339 mijë lekë, si pasojë e përzgjedhjës 

së operatorit ekonomik të shpallur fitues nga KVO ku nuk plotësohen të 

gjitha kriteret e DST të miratuara nga AK, e cila ka çuar në përdorimin pa 

efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike duke mos u udhëhequr nga 

qëllimi kryesor i LPP. 
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 Autoriteti Rrugor Shqiptar, në vlerën 50,158 mijë lekë, si pasojë e 

skualifikimit të operatorëve ekonomik, të cilët kanë dhënë oferta më të ulta 

se OE fitues, të cilat konsiderohen si oferta me përparësi më të mëdha 

ekonomike për AK. Pra nëse kriteret do të vendoseshin të mirë argumentuara 

në përputhje me LPP dhe VKM për prokurimin publik nuk do të shkaktoj efekt 

negativ për procedurat e realizuara.  

 Spitali Universitar Shefqet Ndroqi, në vlerën 14,616 mijë lekë, si pasojë e mos 

përcaktimit saktë dhe me mjekë specialistë dhe të fushës të specifikimeve 

teknike për procedurat e prokurimit kryesisht me objekt “pajisje mjekësore”.  

 Spitali Rajonal Durrës, në vlerën 3,571 mijë lekë, si pasojë e shkeljeve të 

konstatuara për mos mbajtjen e garancisë së punimeve për procedurat e 

prokurimit të zhvilluara.  

 Spitali Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë, në vlerën 75 mijë lekë, si pasojë e 

diferencave midis OEi shpallur fituese dhe s’kualifikimit të OEme ofertë me të 

ulët, e cila është në mospërputhje me parimet e efiçencës, efektivitetit dhe 

ekonomicitetit. 

 Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA, në vlerën 20,755 mijë lekë, si pasojë 

mosargumentimit të specifikimeve teknike për mallrat e nevojshme që 

prokurohen .  

 AlbControll SHA, në vlerën 109,095 mijë lekë, si pasojë e vlerësimi dhe 

shpalljes fitues në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të 

DST, hartar nga AK. Gjithashtu si pasojë e mos shqyrtimit të ofertave në 

përputhje me parimet e përgjithshme të përzgjedhjes, mosdiskrinimin dhe 

trajtimin e barabartë i ofertuesve ose kandidatëve dhe barazi në trajtimin e 

kërkesave dhe të detyrimeve bazuar në LPP.  

Efekte financiare në fushën të tjera 

 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, në vlerën 
2,430,567 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 2,126,078 mijë lekë si pasojë e kryerjes së pagesave për shërbimin 

parësor për kontrollin bazë (CHECK-UP), për shërbime të pakryera për 

2,840 raste, në vlerën 5,238 mijë lekë. Vijojnë të pranohen dhe 

likuidohen faturat tatimore mujore të Check-up, lëshuar nga 

koncesionari, në vlerën totale 876 milion lekë, në të cilën përfshihet 

edhe TVSH në masën 20% (vlera respektive 146,015 mijë lekë) mbi 

vlerën e shërbimit shëndetësor, ndërkohë që ky shërbim duhet të 

trajtohet si Furnizim i Përjashtuar nga TVSH. Totali i seancave të dializës 

të parealizuar sipas projeksionit mujor për 5 qendrat e dializës është 

3970 seanca me një efekt financiar për diferencat e parealizuara sipas 

projeksionit mujor nga kontrata e financimit në shumën 44,476 mijë 
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lekë. Fondet buxhetore për vitin 2019 janë përdorur pa efektivitet, 

ekonomicitet dhe eficencë si pasojë e ekzekutimit të detyrueshëm me 

përmbarim të vendimit të Gjykatës së Apelit Vlorë nr. 29, datë 

30.01.2018 të shumës prej 115,448 mijë lekë për shërbime të pa kryera 

nga koncesionari i dializës. Gjithashtu nuk është ushtruar kontroll në 

depot farmaceutike me inventarizim të plotë megjithëse referuar të 

dhënave të administruara nga programi informatik i depove konstatohen 

diferenca në sasitë e barnave sipas deklarimeve të depove në momentin 

e ndryshimit apo indeksimit të LBR-ve përgjatë periudhës objekt 

auditimi. Diferencat e konstatuara janë në plus në shumën 717.57 

milionë lekë dhe në minus në shumën 482.78 milionë lekë për vitin 2019. 

Nga auditimi janë konstatuar mangësi në inventarizimin e barnave të 

rimbursueshme në kontrollet e ushtruara në subjektet farmaceutike dhe 

mos aplikim i sanksioneve të përcaktuara në kontratë për diferencat në 

plus duke shkaktuar efekte financiare në vlerën 550,853 lekë. 

Shpenzimet e Kontratës Koncesionare të “Shërbimit të Integruar të 

Furnizimit të Setit të Personalizuar të Instrumenteve Kirurgjikale Sterile 

dhe Furnizim me Materiale Mjekësore Sterile”, vazhdojnë të jenë jashtë 

parashikimit të kontratës, përgjatë vitit 2019 është paguar edhe detyrimi 

i prapambetur dhe likuidimi i muajve nëntor dhjetor 2018 të vitit të 

kaluar në shumën 614 milion lekë; 

- Vlera 304,489 mijë lekë, si pasojë e kryerjes së pagesave për shërbimin 

parësor për kontrollin bazë (CHECK-UP), gjatë vitit 2020, për shërbime të 

pakryera për 2,127 raste. Totali i seancave të dializës për vitin 2020 të 

parealizuar sipas projeksionit mujor për 5 qendrat e dializës është 3654 

seanca me një efekt financiar për diferencat e parealizuara sipas 

projeksionit mujor nga kontrata e financimit në shumën 40,935 mijë 

lekë. Gjithashtu nuk është ushtruar kontroll në depot farmaceutike me 

inventarizim të plotë megjithëse referuar të dhënave të administruara 

nga programi informatik i depove konstatohen diferenca në sasitë e 

barnave sipas deklarimeve të depove në momentin e ndryshimit apo 

indeksimit të LBR-ve përgjatë periudhës objekt auditimi. Diferencat e 

konstatuara janë në plus në shumën 52 milionë lekë dhe diferenca në 

minus në shumën 207.63 milion lekë për vitin 2020. 

 Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, në vlerën 289 mijë lekë, si pasojë e mos 

përdorimit me efektivitet, eficencë dhe ekonomicitet i fondeve, të llogaritur 

si diferencë e vlerës të ofertës ekonomike në kundërshtim me dispozitat e 

ligjit të prokurimit publik dhe shpallur fitues me kritere të paplota. 

 Ministria e Financave dhe Ekonomisë: Drejtoria e Borxhit dhe Bashkerendimit 

të Ndihmes se Huaj, në vlerën 10,801,000 mijë lekë, nga të cilat: 
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- 7,750, 000 mijë lekë, si pasojë e mos shlyerjes së detyrimeve në lidhje më 

marrëveshjet e nënhuase janë krijuar detyrime të reja të subjekteve 

nëhuamarrëse përgjatë vitit 2020; 

- 3,051,000 mijë lekë, si pasojë e detyrimeve të reja në kuadër të dështimit 

të pagesave për kreditë e garantuara nga përfituesi i garancisë.  

 Ministria e Financave dhe Ekonomisë (Aparati), në vlerën 766,067 mijë lekë, 

nga të cilat: 

- 762,715 mijë lekë, si pasojë e ndërmarrjës së angazhimeve pa pasur në 

dispozicion fonde buxhetore në 9 raste për vitin 2019; 

- 3,352 mijë lekë, si pasojë e ndërmarrjës së angazhimeve pa pasur në 

dispozicion fonde buxhetore në 1 rast për vitin 2020. 

 Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniveristar Durrës, në vlerën 157,423 mijë 

lekë, si pasojë e kryerjes së pagesave drejtëpërdrejtë në llogaritë për 

mësuesit dhe te Posta Shqiptare SHA për nxënësit nga Zyrat Vendore të 

Arsimit Parauniversitar. Pagesa e drejtpërdrejtëështë në kundërshtim me 

kërkesat ligjore të këtyre shpenzimeve, gjithashtu mbart riskun e përdorimit 

pa eficiencë, ekonomicitet dhe efektivitet të fondeve publike.  

 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, në vlerën 2,223 mijë lekë, si pasojë e 

marrjes në dorëzim të medikamentevenë kundërshtim me kushtet e 

kontratës me afat skadence më të vogël se 1,5 vite, e cila rezulton të jetë 

menaxhuar pa eficiencë, pa efektivitet dhe pa ekonomicitet të fondeve të 

financuara nga buxheti i shtetit.  

 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në vlerën 74,521 mijë lekë, si 

pasojë e likujdimeve për vendimet gjyqësore qe lidhen me largime të 

padrejta nga puna, janë shkaktuar shpenzime pa efektivitet në buxhetin e 

shtetit, prej të cilave 23,945 mijë lekë në vitin 2019 dhe 50,575 mijë lekë në 

vitin 2020. 

 Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, në vlerën 10,000 mijë lekë,  si 

pasojë e mospërfshirjes në kontratë e elementëve të investimit (si psh 

mobilim, dyer, dritare, etj), të domosdoshëm për finalizimin e tij dhe fillim e 

aktivitetetit si agroturizim. Subjekti kishte kryer vetëm investimin sipas 

zërave të aneksit 3 “Lista e shpenzimeve të pranueshme”, por objekti ishte i 

papërfunduar dhe nuk zhvillonte aktivitet duke mos realizuar objektivin për 

të cilin këto fonde janë lëvruar.  

 Qendra Studentore Universitare “Nënë Tereza”, në vlerën 67,725 mijë lekë, 

nga të cilat: 

- Vlera 23,292 mijë lekë, si pasojë e mospërshpejtimit të procesit të 

shpërndarjes sipas nevojave reale të strukturave shëndetësore me qëllim 
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përdorimin e tyre brenda afatit të skadencës vlera e stokut mund të 

shkaktojë impakt negativ në buxhetin e shtetit; 

- Vlera 20,554 mijë lekë, si pasojë e mbifurnizimit me tamponë dhe  

keqmenaxhimin e burimeve njerëzore të angazhuar (ose pa angazhuar) në 

procesin e testimit me pasojë menaxhimin pa eficience, efektivitet dhe 

ekonomicitet të fondeve buxhetore; 

- Vlera 19,648 mijë lekë, si pasojë e mangësive të konstatuara në 

planifikimin e kryer për shpenzimet për barna dhe materiale mjekësore si 

dhe stoku i barnave të skaduara; 

- Vlera 3,079 mijë lekë, si pasojë e mungesës së një përllogaritje të saktë ka 

sjellë që QSUT, të paguajë çdo ditë për sasinë 5000 kg, pa dokumenta 

justifikues duke sjellë shpenzime të pajustifikuara; 

- Vlera 1,150 mijë lekë, si pasojë e vendimeve gjyqësore për largimet e 

punonjësve nga puna.  

 Avokatura e Shtetit, në vlerën 578,998 mijë lekë, nga të cilat 

- Vlera 371, 684 mijë lekë, si pasojë e mos ndërmarrjes së masave të 

nevojshme nga ana e Avokaturës së Shtetit për të mbrojtur interesat e 

shtetit në cështjen e kalimit në pronësi të shtetit të 985 900 m2 sipërfaqe 

toke, e cila referuar regjistrimit në zërin tokë buqësore  dhe përdorimin e 

saj në interes të qytetarëve shqiptarë; 

- Vlera 207,314 mijë lekë, si pasojë e moszbatimit të afatit 3 mujorë për 

vendimetnga ana e institucioneve shqiptare pjesë e procesit për zbatimin 

e vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ), 

parashikuar në vendimet përkatëse por edhe nenin 19/4 të Ligjin nr. 

10018 datë 13.11.2008 “Për Avokaturën e Shtetit”, i ndryshuar.  

 Bordi i Kullimit Fier, në vlerën 22,524 mijë lekë, nga të cilat: 

- Vlera 15,885 mijë lekë, si pasojë e kryerjes së pagesave për ekzekutimin 

e Vendimeve Gjyqësore në vitin 2020 në 3 raste në vlerën 9,452 mijë 

lekë. Pagesat për shpenzimet përmbarimore në favor të përmbaruesve 

në vlerën 433 mijë lekë. Në vitin 2020, në zbatim të Vendimit të Gjykatës 

Administrative e Shkalles së Parë Vlorë me nr.446 datë 21.09.2020, është 

paguar me urdhër shpenzimin nr.218 datë 23.11.2020,  në vlerën 6,000 

mijë lekë lekë. 

- Vlera 6,639 mijë lekë, si pasojë e kryerjes së pagesaave për ekzekutimin 

e Vendimeve Gjyqësore në 9 raste për vitin 2019. 

 Bashkia Kavajë, në vlerën 4,891 mijë lekë, përbën shpërdorim të fondeve 

publike për sasinë e pemëve të munguara në objekt (264 pemë) si dhe 

mosmirëmbajtjen e pemëvë ku evidentohen se 125 pemë janë të 
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pariciklueshme, kjo vlerë do të konsiderohet përdorim pa Efiçencë, 

Efektivitet dhe Ekonomicitet i fondeve publike 

 Bashkia Has, në vlerën 4,600 mijë lekë, si pasojë e moszbatimit të kërkesave 

ligjore gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit publik, si në aplikimin e 

kritereve dhe në shpalljen fitues të operatorë ekonomikë të cilët nuk 

plotësojnë disa nga kriteret e veçanta për kualifikim, të përcaktuara në DT. 

 Projekti: Plani i Ristrukturimit të KESH, në KESH SHA, në vlerën 690,794 mijë 

lekë, si rezultat i mos plotësimit në kohë të kushteve të vëna nga banka 

(interesa overdraftesh) për bërjen efektive të parave, vlerë e cilapërbën 

efekte negative financiar për buxhetin e shoqërisë. Gjithashtu KESH SHA nuk 

ka përllogaritur humbjen që i shkaktohet nga tarifa e angazhimit. Për tranzhin 

A, KESH SHA i janë rritur kostot me tarifën e angazhimit si rezultati i tërheqjes 

me vonesë të shumës së akorduar si rezultat i mos plotësimit të kushteve të 

vëna nga banka, kryesisht të kushteve të tregut energjetik për tu plotësuar 

nga ERE, rakordimin me detyrimet që OSHEE ka ndaj KESH, rritjen e çmimit të 

shitjes së energjisë nga KESH sha e cila miratohet nga ERE, etj. Për tranzhin B 

KESH SHA i janë rritur kostot me tarifën e angazhimit si rezultat i tërheqjes 

me vonesë prej 72 ditësh. 

 Spitali Rajonal Vlorë, në vlerën 186,399 mijë lekë, si pasojë e mos 

skualifikimit të OE dhe njoftimit të titullarit AK për anulimin e procedurës dhe 

shpalljen e një procedure të re prokurimi. Ky veprim ka shkaktuar 

paligjshmëri në zbatimin e procedurës së prokurimit të fondeve publike.  

 Autoriteti Portual Durrës, në vlerën 131,432 mijë lekë, si pasojë e mos 

kryerjes me saktësi të përllogaritjeve për sasitë e artikujve të kërkuar, duke 

krijuar material stok, që përveç se ka impenjuar fonde financiare të 

shoqërisë, ka dhe riskun që për arsye të zhvillimeve teknologjike të bëhen të 

papërdorshëm në periudhat e ardhshme, duke sjellë zvogëlim të aktiveve të 

shoqërisë dhe një përdorim jo efektiv dhe efiçient të burimeve financiare të 

shoqërisë. 

 Auditim Performance me temë: “Mëmësia e Sigurt: Kujdesi Shëndetësor 

Spitalor Natal dhe Postnatal”, në vlerën 15,512 mijë lekë, si pasojë e 

përdorimit të paketave të pajisjeve të sterilizimit të koncensionarit S.S. shpk 

edhe pse reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës në spitalin Rajonal Vlorë dhe 

Korçë kanë autoklava për sterilizimin e pajisjeve mjekësore, për lindjet 

normale. Duke gjykuar mbi parimet e eficiencës dhe ekonomicitetit mund të 

themi se për Spitali Rajonal Vlorë dhe Spitali Rajonal Korçë janë shpenzuar 

fonde publike për vitin 2019 në kundërshtim me këto dy parime.  

 Auditim Performance me temë: “Gjobat per shkelje të kodit rrugor, nga 

Policia e Shtetit”, në vlerën 5,388 mijë lekë, si pasojë shpenzimeve gjyqësore 
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dhe përmbarimore si palë humbëse e nje procesi gjyqësor për gjobat të cilat 

përkthehen si “të padrejta”  nga ana e gjykatave të shkallës së parë.  

 Auditim Performance me temë: "Zhvillimi i Turizmit Malor", në vlerën 4,740 

mijë lekë, si pasojë e shpenzimeve të AKT për pjesëmarrjen në panairet 

ndërkombëtare (transaksionet në valutë të huaj, shpenzimet e taksive dhe 

hotelit), përgjatë periudhës 2019-2020, kjo për arsye se nga AKT nuk janë 

marrë masat për hartimin dhe miratimin e një rregulloreje të posacme, për 

organizimin e punës dhe sigurimin e hoteleve me kosto sa më të ulët.  

 Auditim Performance me temë: "Performanca e Shërbimit të Mbrojtjes nga 

Zjarri në Shqipëri", në vlerë 135,472 mijë lekë, rezultuan problematika në 

lidhje me pronësinë e mjeteve, me gjendjen teknike dhe në përgjithësi me 

investimet në ngritjen e flotës së mjeteve të shërbimit zjarrfikës. Gjithashtu në 

llogarinë 215 “Mjete transporti”, ku janë përfshirë mjetet jashtë shërbimit (si 

mjete që nuk janë në gjendje pune por janë hekurishte) rezultoi të jetë 

përfshirë edhe mjeti Autoshkallë Zjarrfikëse Man 54 MT.  

 Enti Kombëtar i Banesave, në vlerën 44,987 mijë lekë, si pasojë e ndërtimit të 

garazheve dhe njësive të shërbimit, të kryera në mënyrëjo të studiuar duke 

pasur si pasojë mbetjen e ambjenteve stok dhe bllokim të likujditeteve duke 

sjellë zvogëlimin e aktiveve të shoqërisë dhe një përdorim jo efektiv të 

burimeve binanciare të shoqërisë.  

 Spitali Rajonal Durrës, në vlerën 380 mijë lekë, rezultojnë kamatëvonesa të 

akumuluara si pasojë e mos likuidimit në kohë të faturave për konsumin e 

ujit. 

 

IV.  AUDITIME ME OPINION  

Bazuar në planin vjetor, Kontrolli i Lartë i Shtetit,  për periudhën janar – dhjetor 

2021, KLSH ka dhënë opinione për 114 misione auditimi, nga të cilat 21 janë 

opinione financiare, 56 opinione përputhshmërie dhe 37 janë opinione 

financiare dhe përputhshmërie. 

Grafik nr.9 Opinionet e audituesit në % 
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Burimi KLSH 

IV.1 DHËNIE OPINIONI PËR AUDITIMET FINANCIARE 

Për periudhën janar – dhjetor vitit 2021, KLSH ka kryer 21 auditime financiare 

nga të cilat janë auditime ku janë dhënë 10 opinione të pamodifikuar (7 me 

theksim çështjepër projektet: Ofrimi i shërbimeve publike me në qëndër 

qytetarin, ADISA, Modernizimi i Asistencës Sociale në Ministrinë e Shëndetësisë 

dhe Mbrojtjes Soaciale, Modernizimi i Asistencëd Sociale, Ministria e 

Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale per vitin 2020, Bashkia Pogradec (Finc), 

Bashkia Bulqizë,  Bashkia Pukë dhe Bashkia Fush Arrëz.  

Në bashkitë: Dibër, Durrës, Kurbin, Kuçovë, Sarandë, Konispol, Librazhdë, 

Prrenjas, Has janë dhënë opinion të modifikuar me theksim çështje.   

Në bashkitë: Peqin, Këlcyrë, grupi i auditimit ka arritur në konkluzionin e një 

Opinioni të Kundërt.  

Gjithashtu në auditimin e zhvilluar në Drejtorinë Rajonale të Arsimit 

Parauniversitar Durrës është dhënë dhe opinion për pasqyrat financiare për 

Aparatin e Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniveristar Durrës. 

Tabela nr. 8 Opinioni për auditimet financiare 

Nr. Subjektet Opinioni i auditimit 

3 - Aparatit të Drejtorisë së Përgjithshme e 

Arsimit Parauniversitar Durrës 

-  Bordi i Kullimit Fier 

-  Projekti: Ofrimi  shërbimeve publike me 

në qendër qytetarin, ADISA per vitin 2020 

Opinione të pamodifikuar11 

7 - Projekt: Ofrimi i shërbimeve publike me Opinione të pamodifikuar 

                                                           
11Opinioni i pamodifikuar – Audituesi duhet të shpreh një opinion të pamodifikuar mbi rregullshmërinë e 
pasqyrave financiare kur ai/ajo konkludon se transaksionet financiare përputhen në të gjitha aspektet 
materiale me kuadrin e raportimit financiar në fuqi.  

18%

49%

33%

Auditime financiare

Auditime përputhshmërie

Auditime financiare dhe përputhshmërie me opinion
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në qëndër qytetarin ADISA; 

- Projekt: Modernizimi i Asistencës 

Sociale në Ministrinë e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale 

- Projekti: Modernizimi i Asistencëd 

Sociale, Ministria e Shëndetësisë dhe 

Mbrojtjes Sociale per vitin 2020 

- Bashkia Pogradec (Finc) 

- Bashkia Bulqizë 

- Bashkia Pukë 

- Bashkia Fush Arrëz 

(me theksim çështjeje) 

9 - Në bashkitë: Dibër, Durrës, Kurbin, 

Kuçovë, Sarandë, Konispol, Librazhdë, 

Prrenjas, Has 

Opinione të modifikuar12 

 - Opinione të kualifikuar (me 

theksim çështjeje)13 

2 Në bashkitë: Peqin, Këlcyrë Opinione të kundërt 

Burimi KLSH 

IV.2 DHËNIE OPINIONI PËR AUDITIMET E PËRPUTHSHMËRISË14 

Bazuar në planin vjetor të auditimeve, për periudhën janar – dhjetor të vitit 

2021, KLSH ka kryer 56 auditime përputhshmërie dhe janë dhënë opinione për 

56 auditime, nga të cilat: 34 janë auditime ku janë dhënë opinione të modifikuar 

(5 me theksim çështje), 6 janë auditime ku janë dhënë opinione të pamodifikuar 

                                                           
12Opinioni i modifikuar. Audituesi duhet të shprehë një opinion të modifikuar: 1. kur audituesi ka marrë 
dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë apo rastet 
e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të përhapura, në llogaritë 
vjetore apo transaksionet në fjalë; ose 2. kur audituesi nuk është në gjendje për të marrë dëshmi të 
mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit ku të bazojë opinionin, dhe efektet e mundshme mbi 
llogaritë vjetore apo transaksionet të kësaj pamundësie janë materiale por jo të përhapura. 
13Sipas Manualit të Auditimit Financiar të KLSH-së, kapitulli IV, pika 4.2, “Opinioni me rezerve” do të jepet 
në rastet kur audituesi nuk është dakord ose është i pasigurt për një ose më shumë çështje specifike që 
bëjnë pjesë në pasqyrat financiare të cilat janë materiale, por jo thelbësore për arsyetimin e pasqyrave. 
Nëse efekti financiar i paqartësisë apo i mosmarrëveshjes është i përcaktuar si shumë nga audituesi, 
ndonëse nuk është gjithmonë e praktikuar ose e përshtatshme, atëherë kjo do të shërbente si ndihmë për 
përdoruesit e pasqyrave. 
14Opinioni i pamodifikuar – Audituesi duhet të shpreh një opinion të pamodifikuar mbi rregullshmërinë e 
pasqyrave financiare kur ai/ajo konkludon se transaksionet financiare përputhen në të gjitha aspektet 
materiale me kuadrin e raportimit financiar në fuqi.  
Opinioni i modifikuar – Objektivi i auditituesit është të shpreh opinion të modifikuar në rastet kur:  
a) Audituesi konkludon që llogaritë përmbajnë gabime materiale ose transaksionet nuk përputhen në të 

gjitha aspektet materiale me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi  ose; 
b) Kur audituesi e ka të pamundur të sigurojë evidenca të mjaftueshme dhe të nevojshme të auditimit, në 

mënyrë që të konkludojë se llogaritë nuk përmbajnë gabime materiale me kuadrin ligjor dhe rregullator 
në fuqi. 
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(3 me theksim çështje) dhe për 16 auditimet grupi i auditimit ka arritur në 

konkluzionin e një Opinioni të Kundërt.  

Tabela nr. 9 Opinioni për auditimet e përputhshmërisë 

Nr Opinioni i Auditimit Subjektet 

3 Opinion i pamodifikuar  -Instituti i Sigurimeve Shoqërore 

-Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës 

-Projekti "Zhvillimi i integruar Urban dhe 

Turizmit" në FSHZH 

3 Opinioni pamodifikuar(me 

theksim çështje) 

-Drejtoria Rahonale Tatimore Fier 

-Ujësjellës Kanalizime Kurbin SHA 

-Projekti: Furnizimi me ujë i zonave rurale 

III 

5 Opinion i modifikuar 

(me theksim çështje) 

- Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara 

- Bashkia Tiranë për projektin 

Partneriteti Publik Privat, ndërtimi i 

shkollave 

- Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, 

Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Tiranë 

- Agjencia KOmbëtare e Zonave të 

Mbrojtura 

- Enti Kombëtar i Banesave 

29 Opinione të modifikuar  -Dega Doganore Tiranë 

-MFE: Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit 

- Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit 

te Kontrollit te Brendshem Financiar 

Publik 

-Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare 

-Drejtoria e Pergjithshme e Doganave 

-MFE: Drejtoria e Pergjithshme te Prones 

Publike 

- Drejtoria Rajonale e Tatimeve Korce 

-Komisioni për Mbikëqyrjen e Shërbimit 

Civil 

-Avokatura  e Shtetit 

-Agjencia Kombëtarër e Bregdetit; 

-DVASHK Korçë 

-Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore 
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të Kadastrës Zonat e Stimuluara 

-DVASHK Lushnje 

-DVASHK Berat 

- Agjencia e Planifikimit të Territorit 

-Operatori i shpërndarjes energjisë 

elektrike 

-Autoriteti Rrugor Shqiptar 

-Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore 

-Spitalet Rajonale: Durrës, Vlorë, Shkodër 

-Spitali Universitar i Traumës 

-Spitali Universitar Shefqet Ndroqi 

-Autoriteti i Aviacionit Civil 

-Projekti “Konektiviteti i Rrugëve Rajonale 

dhe Lokale”   

-Radio Televizioni Shqiptar  

-Albcontroll 

-Projektin “Përmirësimi i Sistemit 

Shëndetësor” në MSHMS 

-Projekti "Efiçenca Energjetike, Programi 

për Sektorin e Transmetimit të Energjisë 

Elektrike" në OST 

16 Opinione të Kundërt - Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit 

- MFE: Drejtoria e Përgjithshme e 

Buxhetit 

- Ministria e Ekonimisë dhe Financave 

(aparati) 

- Dega e Thesarit Tiranë 

- Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës 

- Fondi i Sigurimit te Detyrueshem dhe 

Kujdesit Shëndëtësor 

- Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

- Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

- Ministria e Infrastrukturës dhe 

Energjisë (Tematik) 

- Bashkinë Krujë dhe Fondin Shqiptar të 

Zhvillimit, Projekti "Rikonstruksioni i 

shkollës 9 vjeçare + ndërtim palestre 

Thumanë" 
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- Agjencia Kombëtare e Ushqimit 

- Inspektorati I Mbikëqyrjes së Tregut 

- DVASHK Krujë 

- Projekti: Plani i ristrukturimit të KESH 

SHA 

- Autoriteti Portual Durrës  

- Ujesjellës Kanalizime SHA Vlore 

 Refuzim për Opinion  

Burimi KLSH 

IV.3 DHËNIE OPINIONI MBI PASQYRAT FINANCIARE DHE OPINION MBI 

PËRPUTHSHMËRINË 

KLSH, për periudhën janar – dhjetor të vitit 2021, ka kryer 37 auditime 
rregullshmërie, për të cilat janë dhënie opinione mbi pasqyrat financiare dhe 
opinione mbi përputhshmërinë e veprimtarisë së subjekteve të audituara për 37 
auditime mix.  

Tabela nr. 10 Opinioni mbi pasqyrat financiare dhe opinion mbi përputhshmërinë 

Nr. Opinioni i auditimit Subjektet 

OPINION MBI PASQYRAT FINANCIARE 

 I pamodifikuar -  

7 I pamodifikuar (Me 

rezervë) 
- Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës, 
- Qëndra Spitalore Universitare “Nënë 

Tereza”; 
- Instituti i Shëndetit Publik 
- Bashkia Sarandë; 
- Bashkia Shkodër; 
- Bashkia Dropull; 
- Bashkia Përmet 

15 I modifikuar - Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve; 
- Agjencia për zhvillim Bujqësor dhe Rural; 
- Në bashkitë: Korçë, Durrës, Kurbin,Lushnje, 

Pogradec, Tepelenë, Tropojë; Delvinë; 
Gjirokastër; Libohovë; Gramsh; Klos; 

- Drejtoria Rajonale e Rrugëve Shkodër; 
14 I Kundërt - Ministria e Shëndëtësisë dhe Mbrojtjes 

Sociale; 
- Ministria e Brendshme; 
- Në bashkitë: Dibër, Këlcyrë, Konispol, 

Kuçovë, Kukës, Peqin, Selenicë, Finiq, 
Kavajë, Memaliaj, Pustec, Divjakë. 

1 Refuzim i opinionit - Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar 
Durrës 

OPINION MBI PËRPUTHSHMËRINË 
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2 I pamodifikuar (Pa rezervë) -  Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural; 
- Bashkia Dropull 

2 I pamodifikuar (Me 

rezervë) 
- Bashkia Shkodër; 
- Bashkia Përmet 

22 I modifikuar - Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës 
- Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve; 
- Qëndra Spitalore Universitare “Nënë 

Tereza”; 
- Instituti i Shëndetit Publik 
- Në bashkitë : Dibër, Durrës, Konispol, 

Kuçovë, Kukës, Kurbin,Lushnje, Peqin, 
Pogradec, Sarandë, Tepelenë; Delvinë; 
Finiq; Gjirokastër; Memaliaj; Divjakë; 
Gramsh; Klos. 

11 I Kundërt - Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar 
Durrës 

- Ministria e Shëndëtësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale; 

- Ministria e brendshme 
- Në bashkitë: Korçë, Këlcyrë, Selenicë, 

Tropojë; Kavajë; Libohovë; Pustec. 
- Drejtoria Rajonale e Rrugëve Shkodër. 

Burimi KLSH 

 

V.Auditimet IT 

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka vlerësuar rolin dhe zhvillimin e Teknologjisë së 

Informacionit (TI) në mirë menaxhimin e të ardhurave dhe shpenzimeve, si dhe 

risqet që mbartin këto sisteme, duke ekzaminuar zbatimin e tyre, për të siguruar 

që ato përmbushin nevojat e subjektit të audituar, pakompromentuar sigurinë, 

privatësinë, koston dhe elemente të tjera kritikë të veprimtarisë së entit publik. 

Nga auditimet rezultoi se, identifikimi dhe administrimi i elementëve kritikë në 

ofrimin shërbimeve dhe garantimin e sigurisë së të dhënave si dhe vazhdimësisë 

në ofrimin e shërbimit nëpërmjet teknologjisë së informacionit në këto sisteme 

është i pa mjaftueshëm dhe mbartin risqe të larta në mbarëvajtjen e 

funksionaliteteve të ndërtuara në shërbim të qëllimit dhe objektivave 

institucionale. Gjithashtu, ndërveprimi i të dhënave të këtyre sistemeve me 

sisteme të tjera, me gjithë arritjet e deritanishme, nuk është i konsoliduar. 

Drejtoria e të Ardhurave Taksat e Tarifat Vendore, Bashkia Shkodër:  

- Mungesa e strategjisë në drejtim të teknologjisë informacionit, mbart riskun 

e keq adresimit të burimeve të nevojshme për mbështetjen e veprimtarisë së 

bashkisë. Në gjykimin tonë, identifikimi dhe administrimi i elementëve kritikë 
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në ofrimin shërbimeve dhe garantimin e sigurisë së të dhënave si dhe 

vazhdimësisë në ofrimin e shërbimit nëpërmjet teknologjisë së informacionit 

është i pamjaftueshëm. Në këtë drejtim, përdorimi i sistemeve në bashki 

mbart një risk të lartë në mbarëvajtjen e funksionaliteteve të ndërtuara në 

shërbim të qëllimit dhe objektivave institucionale; 

- Mungesa e akteve rregullatore në drejtim të sistemeve të teknologjisë së 

informacionit kanë ndikuar në një zhvillim të pa monitoruar të aktivitetit 

institucional dhe pa deleguar përgjegjësitë individuale për veprimet e kryera; 

- Investimet në sistemet e informacionit nuk kanë zgjidhur përfundimisht 

problemet e sigurisë së informacionit, sigurimin e vazhdueshmërisë së 

biznesit, si dhe zhvillimi i shërbimeve dhe infrastrukturës duhet të 

mbështetet në praktikat më të mira dhe në rekomandimet e AKSHI-t; 

- Bashkia Shkodër nuk ndjek një politikë të përcaktuar për analizimin e 

gjurmëve të auditimit për veprimet që kryejnë përdoruesit në sisteme, si dhe 

nuk disponon një politikë/rregullore të dokumentuar dhe miratuar për 

procesin e menaxhimit të përdoruesve (krijimi, fshirja, ndryshimi i roleve/të 

drejtave, ndryshimi i fjalëkalimeve etj.) për sistemet që disponon. 

Opinioni i auditimit 

Grupi i auditimit mbështetur në Standardet ndërkombëtare të Auditimit 

përkatësisht në ISSAI 100, ISSAI 5300, ISSAI 5310 si dhe nenet 3 dhe 14, të ligjit 

nr. 154 "Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH", datë 27.11.2014, konstaton 

se, ASIG me gjithë arritjet në ngritjen e Gjeoportalit Kombëtar, nuk ka mundur 

të përfshijë në një të vetëm, të gjitha sistemet e informacionit gjeografik 

ndërtuar për tema të veçanta, që do të thotë se ende nuk disponojmë një 

sistem të qendërzuar “GIS Kombëtar”. Gjeoportali është vetëm një hallkë e GIS 

Kombëtar, nëpërmjet të cilit sigurohet publikimi i të dhënave gjeohapësinore, 

në opinionin e grupit të auditimit,  mungesa e bashkëpunimit nga ana e 

institucioneve të përcaktuara në ligjin nr.72/2012, datë 20.7.2012, “Për 

organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit 

Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe mungesa e bashkëpunimit 

me AKSHI-n kanë ndikuar në mos arritjen e objektivave institucional të ASIG. 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave: 

- Mungesa e procedurave dhe akteve rregullatore në drejtim të sistemeve të 

teknologjisë së informacionit kanë ndikuar në një zhvillim të pa monitoruar të 

aktivitetit institucional dhe pa deleguar përgjegjësitë individuale për veprimet e 

kryera në sistem;  

- Me lëvizjen e strukturës TIK nën varësinë e AKSHI-t janë deleguar verbalisht 

dhe administrimi i të dhënave, për të cilat është përgjegjëse Drejtoria e 
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Përgjithshme e Doganave, duke e pozicionuar institucionin në kushte me risk të 

lartë sigurie në humbjen apo tjetërsimin e të dhënave shtetërore e kritike;  

- Kuptimi i kësaj përgjegjësie dhe angazhimi i institucioneve përgjegjëse si DPD 

dhe AKSHI-t si suport teknik, në mbrojtjen e të dhënave kritike, duhet të jetë 

konform rregullave të miratuara nga organet vendimmarrëse, në mënyrë që të 

mos komprometohen të dhënat nga tejkalimi i kompetencave të pa ligjëruara;  

- Strukturat Drejtuese të DPD në bashkëpunim me AKSHI-n, nuk kanë marrë 

masat e duhura për krijimin e Disaster Recovery Plan (DRC) dhe Business 

Continuity Plan (BCP), veprim i cili mund të kishte lënë jashtë funksionit sistemin 

doganor me ngjarjen e 26 nëntor 2019.  

Opinioni i auditimit 

Grupi i auditimit mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

përkatësisht në ISSAI 100, ISSAI 5300, ISSAI 5310 si dhe nenet 3 dhe 14 të ligjit 

154 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH” datë 27.11.2014 konstaton se, 

mungesa e procedurave dhe akteve rregullatore në drejtim të sistemeve të 

teknologjisë së informacionit kanë ndikuar në një zhvillim të pa monitoruar të 

aktivitetit institucional dhe pa deleguar përgjegjësitë individuale për veprimet e 

kryera në sistem. Me lëvizjen e strukturës TIK nën varësinë e AKSHI-t janë 

deleguar verbalisht dhe administrimi i të dhënave, për të cilat është përgjegjëse 

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, duke e pozicionuar institucionin në kushte 

me risk të lartë sigurie në humbjen apo tjetërsimin e të dhënave shtetërore e 

kritike. Kuptimi i kësaj përgjegjësie, dhe angazhimi i institucioneve përgjegjëse si 

DPD dhe AKSHI-t si suport teknik, në mbrojtjen e të dhënave kritike, duhet të 

jetë konform rregullave të  miratuara nga organet vendimmarrëse, në mënyrë 

që të mos komprometohen të dhënat nga tejkalimi i kompetencave të pa 

ligjëruara.  

Strukturat Drejtuese të DPD në bashkëpunim me AKSHI-n, nuk kanë marrë 

masat e duhura për krijimin e Disaster Recovery Plan (DRC) dhe Business 

Continuity Plan (BCP), veprim i cili mund të kishte lënë jashtë funksionit sistemin 

doganor me ngjarjen e 26 nëntor 2019.  

Efektiviteti i procesit të qendërzimit të ofrimit të shërbimeve nga AKSHI për 

periudhën 2017-2020 

KLSH në përfundim të auditimit të Performancës “Efektiviteti i procesit të 

qendërzimit të ofrimit të shërbimeve nga AKSHI për periudhën 2017-2020” 

zhvilluar në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, si dhe në 5 

Subjektet e tjera të përfshira në këtë auditim (ADISA, DPGJC, QKB, DPT dhe 

ISSH) konstaton se: 

- Procesi i përqendrimit të strukturës nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së 

Informacionit ka rezultuar efektiv në drejtim të rritjes së numrit të shërbimeve si 
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dhe pjesërisht efektiv në drejtim të përqendrimit të burimeve njerëzore dhe 

aseteve.  

Në drejtim të qendërzimit të infrastrukturave procesi rezultoi i papërfunduar 

dhe jashtë afateve ligjore të përcaktuara. Nuk ka një plan veprimi për 

transferimin e aseteve nga institucionet nën administrim të AKSHI-t në 

kundërshtim me përcaktimet ligjore. Institucionet nuk kanë marrë masa për 

ngritjen e grupeve të punës për evidentimin e sistemeve IT dhe infrastrukturave 

hardware, si dhe përcaktimin e listës së aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara 

dhe të patrupëzuara objekt kalimi kapital; 

- Procesi i qendërzimit të infrastrukturës Teknologjisë së Informacionit të AKSHI 

ka rezultuar me ekonomicitet por rezultatet mund dhe duhet të ishin më të 

larta;  

- Mbështetja e strategjisë së AKSHI-t vetëm në Strategjinë Ndërsektoriale 2015-

2020, Indikatorët dhe Planin e veprimit të strategjisë 2015-2020, si dhe Planin 

kombëtar TIK 2018-2021, mbart riskun e keq adresimit të burimeve të 

nevojshme. Këto dokumente strategjike nuk përcaktojnë politika shteruese për 

veprimtarinë e AKSHI-t. Ato janë hartuar si strategji ndërsektoriale 

gjithëpërfshirëse të qeverisë në nivel makro të cilat përfshijnë dhe AKSHI-n. 

AKSHI nuk ka një strategji të veçantë zhvillimi të sajën, për rrjedhojë dhe plan-

veprimin e strategjisë dhe indikatorët e matjes së perfomancës së strategjisë të 

veçantë; 

- Me gjithë përpjekjet e bëra, AKSHI nuk ka marrë masa të mjaftueshme 

rregullatore dhe organizative për menaxhimin e ndryshimit;  

- Si rezultat i mungesës së objektivave specifike dhe një plan veprimi të mirë 

përcaktuar në përputhje me VKM nr. 673, datë 22.11.2017 monitorimi i procesit 

kryhet sipas rastit dhe nevojës. Për më tepër, kjo VKM ka rezultuar në më 

shumë se dy raste në kundërshtim ose mbivendosje me ligjet e funksionimit të 

institucioneve të tjera mbi administrimin e sistemeve të teknologjisë së 

informacionit; 

- Në gjykimin tonë, mungesa e identifikimit dhe administrimit të elementëve 

kritikë në funksion të përcaktimeve të VKM nr. 673 ka bërë që procesi i 

qendërzimit të strukturave dhe infrastrukturave të institucioneve dhe organeve 

të administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave të mos 

rezultojë i mirë planifikuar. Ky proces ka ndikuar gjithashtu në mungesë të 

maksimizimit të ndërveprimit dhe bashkëpunimit të sistemeve të informacionit 

në lidhje me automatizimin dhe bashkëveprimin e të dhënave. 

KLSH e konsideron procesin e qendërzimit të strukturave dhe infrastrukturave 

TIK në AKSHI në përputhje me VKM 673 si një proces dinamik i cili krahas 

avantazheve paraqet risk të mbartur për sigurinë e informacionit.  
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A. Gjatë kryerjes së këtij auditimi, grupi i auditimi i ka dhënë përgjigje pyetjes 

kryesore të auditimit: “A ka rezultuar efektiv procesi i përqendrimit të strukturës, 

qendërzimit të infrastrukturës dhe ofrimit të shërbimeve nga Agjencia 

Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit?”, duke arritur në këtë mesazh auditimi: 

Grupi i auditimit mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

përkatësisht në ISSAI 3000, dhe  ISSAI 3100 si dhe nenet 3 dhe 13 të ligjit nr. 

154, datë 27.11.2014 "Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH", konstaton se 

procesi i përqendrimit të strukturës nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së 

Informacionit ka rezultuar efektiv në drejtim të rritjes së numrit të shërbimeve si 

dhe pjesërisht efektiv në drejtim të përqendrimit të burimeve njerëzore dhe 

aseteve.  

Në drejtim të qendërzimit të infrastrukturave procesi rezultoi i papërfunduar 

dhe në proces si dhe jashtë afateve ligjore të përcaktuara. Nuk ka një plan 

veprimi për transferimin e aseteve nga institucionet nën administrim të AKSHI-t 

në kundërshtim me përcaktimet ligjore. Institucionet nuk kanë marrë masa për 

ngritjen e grupeve të punës për evidentimin e sistemeve IT dhe infrastrukturave 

hardware, si dhe përcaktimin e listës së aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara 

dhe të patrupëzuara objekt kalimi kapital. 

Mbështetja e strategjisë së AKSHI-t vetëm në Strategjinë Ndërsektoriale 2015-

2020, Indikatorët dhe Planin e veprimit të strategjisë 2015-2020 si dhe Planin 

kombëtar TIK 2018-2021, mbart riskun e keq adresimit të burimeve të 

nevojshme. Këto dokumente strategjik nuk përcaktojnë politika shteruese për 

veprimtarinë e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Ato janë 

hartuar si strategji ndërsektoriale gjithëpërfshirëse të qeverisë në nivel makro të 

cilat përfshijnë dhe AKSHI-n. AKSHI nuk ka një strategji të veçantë zhvillimi të 

sajën, për rrjedhojë dhe plan-veprimin e strategjisë dhe indikatorët e matjes së 

perfomancës së strategjisë të veçantë. Me gjithë përpjekjet e bëra, AKSHI nuk ka 

marrë masa të mjaftueshme rregullatore dhe organizative për menaxhimin e 

ndryshimit. Si rezultat i mungesës së objektivave specifike dhe një  plan veprimi 

të mirë përcaktuar në përputhje me VKM nr. 673, monitorimi i procesit kryhet 

sipas rastit dhe nevojës. VKM nr. 673, datë 22.11.2017, “Për riorganizimin e 

Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar, ka rezultuar në 

më shumë se dy raste kundërshtim ose mbivendosje  me ligjet e funksionimit të 

institucioneve të tjera mbi administrimin e sistemeve të teknologjisë së 

informacionit. 

Në gjykimin tonë, mungesa e identifikimit dhe administrimit të elementëve 

kritikë në funksion të përcaktimeve të VKM nr. 673 ka bërë që procesi i 

qendërzimit të strukturave dhe infrastrukturave të institucioneve dhe organeve 

të administratës shtetërore nën përgjegjësinë e Këshillit të Ministrave të mos 

rezultojë i mirëplanifikuar. Ky proces ka ndikuar gjithashtu në mos maksimizimin 
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e ndërveprimit dhe bashkëpunimit të sistemeve të informacionit në lidhje me 

automatizimin dhe bashkëveprimin e të dhënave. 

Grupi i auditimit e konsideron procesin e qendërzimit të strukturave dhe 

infrastrukturave TIK në AKSHI në përputhje me VKM 673 datë 22.11.2017 si një 

proces dinamik i cili krahas avantazheve paraqet risk të mbartur për sigurinë e 

informacionit.  

AKSHI duke konsideruar procesin e qendërzimit të strukturave dhe 

infrastrukturave TIK në përputhje me VKM 673 datë 22.11.2017 si një proces 

dinamik të vlerësojë riskun e mbartur që sjell përqendrimi i këtyre aseteve e 

burime njerëzore në sigurinë e informacionit dhe të marrë masa për 

minimizimin e tij. 

Autoriteti Shtetëror i Informacionit Gjeohapsinor (ASIG) 

Departamenti i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit në Kontrollin e Lartë 

të Shtetit, ushtroi një auditim me temë “Mbi auditimin e sistemeve të 

teknologjisë së informacionit” në subjektin Autoriteti Shtetëror i Informacionit 

Gjeohapësinor. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit në përfundim të auditimit të TI në Autoritetin Shtetëror 

të Informacionit Gjeohapësinor konstatoi se: ASIG me gjithë arritjet në ngritjen 

e Gjeoportalit Kombëtar nuk ka mundur të përfshijë në një të vetëm, të gjitha 

sistemet e informacionit gjeografik ndërtuar për tema të veçanta, që do të thotë 

se ende nuk disponojmë një sistem të qendërzuar “GIS Kombëtar”.  

Gjeoportali është vetëm një hallkë e GIS Kombëtar, nëpërmjet të cilit sigurohet 

publikimi i të dhënave gjeohapësinore. 

Mungesa e bashkëpunimit nga ana e institucioneve të përcaktuara në ligjin 

nr.72/2012, datë 20.7.2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës 

kombëtare të informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe 

mungesa e bashkëpunimit me AKSHI-n janë faktorët kryesorë në mos arritjen e 

objektivave institucional. 

Opinioni i auditimit 

Grupi i auditimit mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

përkatësisht në ISSAI 100, ISSAI 5300, ISSAI 5310 si dhe nenet 3 dhe 14, të ligjit 

nr. 154 "Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH", datë 27.11.2014, konstaton 

se, ASIG me gjithë arritjet në ngritjen e Gjeoportalit Kombëtar, nuk ka mundur të 

përfshijë në një të vetëm, të gjitha sistemet e informacionit gjeografik ndërtuar 

për tema të veçanta, që do të thotë se ende nuk disponojmë një sistem të 

qendërzuar “GIS Kombëtar”. Gjeoportali është vetëm një hallkë e GIS Kombëtar, 

nëpërmjet të cilit sigurohet publikimi i të dhënave gjeohapësinore, në opinionin e 

grupit të auditimit,  mungesa e bashkëpunimit nga ana e institucioneve të 
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përcaktuara në ligjin nr.72/2012, datë 20.7.2012, “Për organizimin dhe 

funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit Gjeohapësinor në 

Republikën e Shqipërisë”, si dhe mungesa e bashkëpunimit me AKSHI-n kanë 

ndikuar në mos arritjen e objektivave institucional të ASIG. 

Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) 

Departamenti i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit në Kontrollin e Lartë 

të Shtetit, ushtroi një auditim me temë “Mbi auditimin e sistemeve të 

teknologjisë së informacionit” në subjektin Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe 

Veterinarisë (ISUV). 

Kontrolli i Lartë i Shtetit në përfundim të auditimit të TI në Institutin e Sigurisë 

Ushqimore dhe Veterinarisë konstatoi se: Mungesa e strategjisë institucionale 

dhe mungesa e strategjisë në drejtim të teknologjisë së informacionit, mbartin 

riskun e keq adresimit të burimeve të nevojshme për mbështetjen e 

veprimtarisë së ISUV. 

Mungesa e strukturës së teknologjisë së informacionit në ISUV dhe akteve 

rregullatore mbi identifikimin e nevojave të TI, ka sjellë që trajtimi dhe zgjidhja e 

problematikave të shfaqura, të mbartin risk të lartë në drejtim të sigurisë së të 

dhënave. 

ISUV ka investuar në drejtim të sistemeve të teknologjisë së informacionit pa 

zbatuar përcaktimet ligjore dhe nënligjore si dhe bazën e nevojshme 

rregullatore për funksionimin e tyre duke mos përdorur me efektivitet fondet e 

buxhetit të shtetit. 

Investimet në sistemet e teknologjisë së informacionit nuk kanë zgjidhur 

përfundimisht problemet e sigurisë së informacionit, sigurimin e 

vazhdueshmërisë së biznesit dhe nuk kanë siguruar rimëkëmbjen nga 

katastrofat. 

Në opinionin e grupit të auditimit, ISUV për zhvillimin e shërbimeve dhe 

infrastrukturës duhet të mbështetet në praktikat më të mira si dhe standardet e 

AKSHIT. 

Konkluzioni i Përgjithshëm 

Grupi i auditimit mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

përkatësisht në ISSAI 100, ISSAI 5300, ISSAI 5310 si dhe nenet 3 dhe 14 të ligjit 

154 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH” datë 27.11.2014 konstaton se, 

mungesa e strategjisë institucionale dhe mungesa e strategjisë në drejtim të 

teknologjisë së informacionit, mbartin riskun e keq adresimit të burimeve të 

nevojshme për mbështetjen e veprimtarisë së ISUV. 

Mungesa e strukturës së teknologjisë së informacionit në ISUV dhe akteve 

rregullatore mbi identifikimin e nevojave të TI, ka sjellë që trajtimi dhe zgjidhja e 
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problematikave të shfaqura, të mbartin risk të lartë në drejtim të sigurisë së të 

dhënave. 

ISUV ka investuar në drejtim të sistemeve të teknologjisë së informacionit pa 

zbatuar përcaktimet ligjore dhe nënligjore si dhe bazën e nevojshme 

rregullatore për funksionimin e tyre duke mos përdorur me efektivitet fondet e 

buxhetit të shtetit. 

Investimet në sistemet e teknologjisë së informacionit nuk kanë zgjidhur 

përfundimisht problemet e sigurisë së informacionit, sigurimin e 

vazhdueshmërisë së biznesit dhe nuk kanë siguruar rimëkëmbjen nga 

katastrofat. 

 

VI.Auditimet e Performancës 

Auditimi i performancës është shndërruar në një nga shtyllat e zhvillimit dhe 

modernizimit të KLSH-së. Gjatë periudhës janar - dhjetor 2021, KLSH ka evaduar 

16 auditime performance nga Departamenti i Auditimit të Performancës 2 

auditime nga Departamenti i Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit dhe 1 (një) nga 

Departamenti i Auditimit IT. Fushat ku janë përqendruar këto auditime kanë 

vijuar të jenë:  

- Reformat qeveritare;  

- Projektet dhe shërbimet social-kulturore; 

- Projektet dhe shërbimet social-ekonomike;  

Për secilin prej 18 auditimeve të performancës të zhvilluara nga 

Departamentete Auditimit të Performancës dhe Aseteve dhe Mjedisitnë KLSH 

përgjatë periudhës janar – dhjetor 2021, më poshtë jepet një përmbledhje e 

shkurtër me objektivat dhe fokusimet kryesore të këtyre auditimeve, shoqëruar 

me problematikat, gjetjet, konkluzionet si dhe rekomandimet që janë dhënë nga 

grupet e KLSH-së për përmirësimin e situatës.   

EFEKTIVITETI I PROCESIT TË LEGALIZIMIT DHE NDIKIMI NË ADMINISTRIMIN E 

PASURISË PUBLIKE 

 

 

Mesazhi i auditimit: 

Shtrirja në kohë e procesit të legalizimit, përtej afateve ligjore të parashikuara, e 

ka shndërruar në një proces të tejzgjatur, duke denatyruar objektivin kryesor te 

tij “për të rregulluar efektin e madh social të ndërtimeve informale”, dhe ka 

“inkurajuar” tërthorazi ndërtimet informale, dhe jo reduktuar ato. Ecuria e tij ka 

Pyetja 

kryesore  
A ka qenë efektiv procesi i legalizimit? 
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hasur paqëndrueshmëri ndër vite në miratimin e lejeve të legalizimit, kjo e 

ndikuar kryesisht nga fakti se planet rregulluese vendore të bashkive nuk kanë 

qenë të përditësuar me ndryshimet demografike që kanë ndodhur në një zonë 

të caktuar. Objektivat strategjikë në fushën e legalizimit nuk janë shoqëruar me 

plane veprimi të qarta, të cilat do të individualizonin proceset e punës të secilit 

institucion që ndërlidhet me fushën e legalizimeve të ndërtimeve informale  dhe 

do të bënin të mundur realizimin e tyre. Qasja e deritanishme legjislative dhe 

organizative për procesin e legalizimeve është e drejtuar drejt përmirësimit por 

ende evidentohen problematika thelbësore. Reduktimi i kritereve për legalizim 

nuk ka eliminuar tërësisht aspektet burokratike ndaj shërbimit të qytetarëve, 

njëkohësisht vërehet se ka ulur nivelin e garancive ligjore që mbrojnë pronën 

publike (veçanërisht zonat bregdetare).  

Subjektet e audituara: 

- Agjencia Shtetërore e Kadastrës 

Periudha e auditimit: 2018 – 2020. 

Mbi Auditimin 

Ky auditim synoi të analizojështrirjen në kohë të procesit të legalizimit, përtej 

afateve ligjore të parashikuara, e cila e ka shndërruar në një proces të tejzgjatur, 

duke denatyruar objektivin kryesor te tij “për të rregulluar efektin e madh social 

të ndërtimeve informale”. Duke marrë shkas nga ndryshimet e reja ligjore, të 

cilat përbëjnë një reformim të ri, puna audituese është shtrirë edhe në dhënien 

e një vlerësimi mbi bazën e re ligjore, me qëllim që auditimi të mos humbasë 

koherencën me zhvillimet e reja, por të dalë në rekomandime që adresojnë 

problematika aktuale, që barten edhe nga legjislacioni i ri. 

Lidhur me gjetjet kryesore të këtij auditimi subjekteve të audituar, ndër të tjera, 

u është rekomanduar marrja e masave të mëposhtme: 

- Agjencia Shtetërore e Kadastrës të marrë masa për hartimin e një strategjie 

të re për procesin e legalizimit, në bashkëpunim me bashkitë e vendit, 

shoqëruar me plane veprimi të qarta, të cilat do të individualizonin proceset 

e punës të secilit institucion që ndërlidhet me fushën e legalizimeve të 

ndërtimeve informale si dhe të përcaktohen objektiva për marrjen e 

masave për reduktimin e informalitetit. 

- Agjencia Shtetërore e Kadastrës të marrë masa për unifikimin e hartografisë 

mes sektorit të regjistrimit(ish-ZRPP) dhe sektorit të legalizimit, me qëllim 

shmangien e fenomeneve të zhvendosjeve të objekteve, kompensimeve 

dhe shpronësimeve  të paqena të qytetarëve, për objekte që në terren dhe 

faktikisht nuk rezultojnë të jenë ndërtuar në pronat fqinje. Deri në marrjen 

e masave, ASHK të udhëzojë drejtoritë vendore për të mbajtur një regjistër 
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të veçantë të atyre dosjeve të legalizimit që përmbajnë zhvendosje 

hartografike të objekteve.  

- Në drejtim të legalizimeve në zonat bregdetare: Të përcaktojë qartë në 

kriteret për legalizim, neni 17, të ligjit 20/2020 moscenimin e rërës, zonës 

së plazhit dhe sipërfaqeve ujore, bregut detar, liqenor dhe lumor. Për këtë 

qëllim, të ndryshohet parashikimi i VKM nr.1040/2020,  Kreu III, pika (dh) 

me një riformulim ku të përcaktohet refuzimi i legalizimit për rastet kur 

planet e përgjithshme vendore (PPV) e bashkive kanë përcaktuar për 

ndërtim zona bregdetare, përfshirë brezin ranor, me distanca më të vogla 

se 200m. 

- Në drejtim të legalizimeve në zonat e mbrojtura: Të përcaktojë në kriteret 

për legalizim, neni 17, të ligjit nr.20//2020, moscenimin e zonave të 

mbrojtura, me qëllim shmangien e interpretimeve ligjore, për shkak të 

kontradiktës mes ligjit dhe VKM nr.1040/2020, të cilat mund të çojnë në një 

keqzbatim të kuadrit rregullator nga ana e drejtorive vendore dhe ngritjes 

së pretendimeve nga ana e subjekteve për legalizim, në kushtet kur ligji vet 

nuk e ndalon një gjë të tillë. 

- Agjencia Shtetërore e Kadastrës të marrë masa për krijimin e një regjistri të 

veçantë, ku të evidentohen të gjitha planet e përgjithshme vendore (PPV) të 

bashkive, si rasti i bashkive Lezhë dhe Himarë, për të cilat janë miratuar si 

zonë për ndërtimi sipërfaqe bregdetare, ranore, shkëmbore etj., bazuar në 

tipologjitë natyrore të bregdetit shqiptar. Përmes një urdhri të veçantë të 

udhëzohen drejtoritë vendore për refuzimin e kërkesave për legalizim për 

ato subjekte që kanë ndërtuar në zona ranore apo me distanca më pak se 

200 m nga bregu i detit. 

- ASHK të marrë masa organizative apo ligjore për ta integruar procesin e 

informalitetit të ndërtimeve në linjë me faktorët e tjerë ekonomikë, socialë 

dhe të politikave urbanistike. Për rrjedhojë, përveç përmirësimit të bazës 

ligjore për adresimin e këtij problemi, të bëhen përpjekje në kuadër dhe të 

përmirësimit të ligjeve të programeve sociale të strehimit, të rregullimit të 

tregut të banesave, të planifikimeve urbane etj. 

- ASHK të marrë masa për hartimin e një rregulloreje për punësimin në ASHK, 

me qëllim rritjen e kapaciteteve profesionale dhe forcimin e 

qëndrueshmërisë së DVASHK-ve duke hartuar politika rekrutimi, bazuar në 

kritere të qarta profesionale veçanërisht për pozicionin e juristit, hartografit 

apo gjeodetit. 

- Në drejtim të adresimit të pasojave të tërmetit, ASHK të marrë masa për 

përmirësime ligjore për të përfshirë në dokumentacionin ligjor akt-

ekspertimin për ndërtime informale mbi 2 kate. Në këtë kuadër, të hartojë 
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në mënyrë hartografike një regjistër risqesh për zona me rrezik të lartë 

tektonik si dhe të evidentojë të gjithë objektet informale të legalizuar që 

kanë patur ndërtime të mëdha strukturore nga tërmeti, duke përcaktuar 

kritere të reja legalizimi që adresojnë problemet e qëndrueshmërisë së 

ndërtimeve informale. 

- Në drejtim të mbrojtjes së pasurive shtetërore, ASHK të marrë masa për 

përmirësime ligjore që në rastet kur ndërtimi informal është ngritur mbi 

objekte shtetërore, të mos vijohet me legalizimin duke u kufizuar vetëm në 

një deklaratë noteriale, pa marrë konfirmimin nga inspektoratet e mbrojtës 

së territorit të bashkive, me qëllim për të provuar nëse objekti është 

shembur për arsye amortizimi/natyrore apo nga veprimtaria njerëzore. 

- Në drejtim të mbrojtjes së pasurive shtetërore, ASHK të marrë masa për 

përmirësime ligjore që në rastet kur ndërtimi informal është ngritur mbi 

objekte shtetërore, të mos vijohet me legalizimin duke u kufizuar vetëm në 

një deklaratë noteriale, pa marrë konfirmimin nga inspektoratet e mbrojtës 

së territorit të bashkive, me qëllim për të provuar nëse objekti është 

shembur për arsye amortizimi/natyrore apo nga veprimtaria njerëzore. 

- Në drejtim të legalizimeve të objekteve të ndërtuara para datës 10.08.1991 

të miratojë një udhëzues për trajtimin e këtyre rasteve, bazuar edhe në 

çështjet e dala gjatë zbatimit të VKM nr.827/2020, të cilat nuk kanë gjetur 

adresim në këtë vendim si dhe të ngrejë një sektor të veçantë në çdo 

drejtori për mbulimin e këtij lloji legalizimi. 

- Në drejtim të reduktimit të ndërtimeve informale, ASHK të shqyrtojë 

mundësinë, në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetjen e 

Vetëqeverisjes Vendore, që të propozojë një set masash reformuese  për 

procedurat, afatin dhe kostot në marrjen e lejes së ndërtimit, me qëllim që 

të reduktohet numri i ndërtimeve informale. 

- ASHK në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, 

të marrë masat e nevojshme, duke nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi, 

me qëllim që të jetë pjesë e grupit të punës gjatë fazës së hartimit, 

miratimit dhe zbatimit të Planeve të Përgjithshme Vendore, për shmangien 

e situatave të paparashikuara, që mund të ndikojnë negativisht në procesin 

e legalizimit dhe rritjen e efektivitetit të ligjit nr.20/2020 “Për përfundimin e 

proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. 

EFEKTIVITETI I MASAVE TË MARRA PËR PËRMIRËSIMIN E SISTEMIT TË 

REGJISTRIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME 

Pyetja 

kryesore  

A kanë qenë efektive masat e marra për përmirësimin e 

sistemit të regjistrimit dhe administrimit të pasurive të 
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Mesazhi i auditimit: 

Veprimet e ndërmarra vitet e fundit sa i takon përmirësimeve në kuadrin ligjor, 

përbëjnë një përpjekje serioze, të vlerësueshme dhe pozitive për të çelur një 

horizont të ri zgjidhjesh për çështjen shumë të diskutuar të pronave dhe 

përshpejtimin e regjistrimit të pasurive. Megjithatë efektet nuk kanë qenë 

plotësisht të dukshme, pasi konstatohen paqartësi lidhur me garantimin e 

parimit të sigurisë juridike, si dhe mangësi në kapacitete logjistike dhe burimesh 

njerëzore për finalizimin e procesit të regjistrimit dhe përditësimit të pronave. 

Fokusi në të ardhmen duhet të jetë fillimisht drejt identifikimit të saktë të 

problematikave që kanë penguar këtë proces, e më tej në hartimin e planeve të 

masave për zgjidhjen e tyre dhe finalizimin e procesit të regjistrimit dhe 

përditësimit të pronave, për ti hapur rrugë më tej reformave në sektorin e 

pronave në vend. 

Subjektet e audituara: 

- Agjencia Shtetërore e Kadastrës, DVASHK-të: Lezhë; Fier; Vlorë 

Deri më sot nuk është kryer asnjë auditim performance sa i takon sektorit të 

pronave në vend, megjithatë ndër auditimet e përputhshmërisë që realizohen 

rregullisht çdo vit përgjithësisht janë konstatuar mangësitë si vijon: 

 Ndryshimi i statusit të parcelave të legalizuar nga “arë”, “pyll” “ranishte” 

etj në truall; 

 Regjistrimi në bashkëpronësi të paligjshme të pasurive bujqësore; 

 Mosevidentimi dhe mosrespektimi i procedurave të regjistrimit të 

pronave me mbivendosje; 

 Tjetërsimi i pronave publike, falsifikimi i dokumentacionit të pronësisë 

me qëllim përfitimin padrejtësisht të titujve të pronësisë në zonat 

turistike dhe bregdetare; 

 Keqmenaxhim i zonave kadastrale dhe mospasqyrim i saktë i gjendjes së 

pasurive; bujqësore në Kartelat e Pasurive të Paluajtshme; 

 Zonat Kadastrale të pa menaxhuara dhe të pa përfshira në Sistemin e 

Regjistrimit Fillestar. 

Mbi Auditimin 

Ky auditim do te adresojë kryesisht efektivitetin e masave të marra dhe do të 

vlerësojë impaktin e tyre në përmirësimin e sistemit të regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme. Objektivi i tij është të gjenerojë një informacion mbi situatën 

paluajtshme? 
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aktuale sa i takon regjistrimit të pronave, si dhe të ofrojë rekomandime me 

qëllim përmirësimin e sistemit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, bazuar 

në praktikat më të mira evropiane.  

Ndonëse ka një vendim të Këshillit të Ministrave për dixhitalizimin e regjistrimit 

të pronave me VKM Nr. 688, datë 29.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave të 

përgjithshme për ruajtjen dhe administrimin e informacionit hartografik, të 

përftuar nga fotografimi ajror, dixhital i territorit të Republikës së Shqipërisë”, 

procesi i dixhitalizimit të regjistrimit të pronave të përcaktuar në të nuk ka 

përfunduar sipas afatit të parashikuar, dhjetor 2018. Po kështu edhe sa i takon 

regjistrimit fillestar dhe përditësimit të tyre, ende nuk janë përfunduar këto 

procese. Për këtë arsye, fokusi kryesor i auditimit do të jetë në progresin e bërë 

dhe gjendjen aktuale të procesit të regjistrimit të pronave duke përfshirë 

problematikat si vijon: 

 Gabimet e shumta hartografike të cilat kanë sjellë mbivendosje;  

 Mospërputhja mes hartave dixhitale dhe atyre të administruara nga ZVRPP-

të; 

 Kapacitete të ulëta profesionale e në burime njerëzore; 

 Ndryshimet e shpeshta të stafit; 

 Mungesa e procedurave të unifikuara; 

 Ndryshimi i statusit të parcelave të legalizuar nga “arrë”, “pyll” “ranishte” etj. 

në truall; 

 Mosevidentimi dhe mos respektimi i procedurave të regjistrimit të pronave 

me mbivendosje, etj. 

Lidhur me gjetjet kryesore të këtij auditimi subjekteve të audituar, ndër të tjera, 

u është rekomanduar marrja e masave të mëposhtme: 

- Agjencia Shtetërore e Kadastrës të hartojë një manual ose rregullore të re 

mbi mënyrën e funksionimit të proceseve regjistruese dhe kalimtare të 

pronësisë në DVASHK-të, marrë parasysh se me kuadrin e ri ligjor janë 

vendosur rregulla të reja të regjistrimit të AMTP-ve dhe titujve të tjerë të 

pronësisë të cilat janë të përgjithshme dhe kërkojnë një trajtim teknik e më 

të hollësishëm për zbatim; 

- Agjencia Shtetërore e Kadastrës të marrë masa për ngritjen e një task force 

në bashkëpunim me bashkitë, qarqet si dhe institucione të tjera për 

identifikimin e atyre AMTP-ve që përfshijnë pasuri të patjetërsueshme 

publike si dhe të paraqesë në mënyrë hartografike se cilat pasuri publike 

preken nga këto AMTP. Në këtë kuadër, për të gjitha AMTP-të e regjistruara 

të cilat përfshijnë pasuri publike të patjetërsueshme, ASHK të hartojë një 
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preventiv mbi kostot që do të ketë buxheti i shtetit nga ky proces i ri 

kompensimi; 

- AShK të marrë në analizë arsyet dhe shkaktarët e vonesave në ofrimin e 

shërbimeve/përgjigjeve ndaj qytetarëve dhe të veprojë për eleminimin e 

tyre; 

- ASHK të marrë masa për ngritjen e një sistemi të ri licencimi për hartografët, 

duke shqyrtuar edhe propozimin e ndryshimeve ligjore me qëllim që 

licencimi i hartografëve të bëhet jo vetëm nga Ministria e Infrastrukturës dhe 

Energjisë, por në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës ose 

licencimit drejtpërdrejt nga ASHK-ja, bazuar edhe në praktikat e mira në këtë 

fushë. 

- ASHK të ngrejë një grup pune me qëllim veçimin e të dhënave kadastrale të 

sakta dhe të besueshme nga ato për të cilat ka dyshime për pasaktësi, duke i 

veçuar si të dhëna të klasit A(të sakta dhe të miratuara), të klasit B(duken që 

janë të sakta bazuar në vijëzimet e ortografisë) dhe të klasit C (kur nuk 

përputhen me vijëzimet e ortofotos ose ka mbivendosje me të dhëna të 

tjera). Për këtë të fundit, në Kartelat e Pasurive të Paluajtshme të vendoset 

një shënim se “Ka nevojë për një plan rilevim të ri”; 

- ASHK të nxjerrë një urdhër të veçantë me qëllim që DVASHK-të të 

evidentojnë në një regjistër të veçantë të gjitha pasuritë me mbivendosje, të 

cilat në seksionin “E” të kartelës përkatëse të shoqërohen me shënimin 

“Ndalohen veprimet mbi pasurinë deri në zgjidhjen e problemit të krijuar nga 

mbivendosja”. 

- Sektori i procedurave të transferimit të pronës shtetërore në ASHK të marrë 

masa që të kërkojë nga bashkitë numrin e aplikimeve që janë kryer pranë 

DVASHK-ve përkatëse për regjistrimin e pasurive. Në bazë të këtij 

informacioni të hartojë një statistikë të përvitshme mbi ecurinë e regjistrimit 

të pasurive shtetërore. 

- ASHK të ngrejë një grup pune për identifikimin e problemeve në sistemin IPS 

si dhe të marrë masa për ndërhyrjet e nevojshme për përmirësimin e sistemit 

elektronik. 

- ASHK të marrë në analizë dhe të hartojë një plan masash për përshpejtimin e 

procesit të regjistrimit fillestar në ZK e mbetura, ku të saktësojë fondin e 

nevojshëm, periudhën ekzakte deri në përfundim të projektit, si dhe burimet 

e financimit me vlerat përkatëse të nevojshme. 

- Në funksion të përshpejtimit të procesit të regjistrimit të ZK të mbetura, 

AShK të marrë masa për përdorimin me eficiencë të të gjithë burimeve 

njerëzore në dispozicion, duke angazhuar për këtë qëllim të gjithë numrin e 

punonjësve të miratuar nga Bordi Drejtues. 
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FONDI REZERVË NË INSTITUTIN E SIGURIMEVE SHOQËRORE 

 

 

Mesazhi i auditimit: 

“Menaxhimi i fondit rezervë, edhe pse një ndër objektivat prioritar të ISSH-së, 

nuk është përmbushur me efektivitet dhe efiçiencë. Qëllimi i krijimit të këtij 

fondi është sigurimi i një rezerve koherente për të përballuar përfitimet e 

skemës së sigurimeve shoqërore në raste të jashtëzakonshme.  

Ulja e nivelit të sigurimit të skemës së pensioneve nëpërmjet fondit rezervë nga 

3 muaj në 1 muaj jo vetëm cënon objektivin e këtij fondi, por cënon gjithashtu 

edhe parimin e sigurisë juridike për qytetarët, i cili është një parim kushtetues 

që shërben si bazë për funksionimin e shtetit të së drejtës, pasi riskon të drejtat 

e tyre në një masë më të madhe sesa përcaktimi ligjor i mëparshëm.  

ISSH nuk ka kryer analiza të detajuara kosto/përfitim lidhur me alternativat e 

mundshme të investimit të fondit rezervë, të cilat do të mundësonin 

maksimizimin e përfitimeve financiare të gjeneruara nga investimi i këtij fondi 

dhe investimin e tij në mënyrë efektive. Pas maturimit të instrumenteve 

financiare, bazuar në publikimet për alternativat investuese në faqen zyrtare të 

Bankës së Shqipërisë në atë periudhë, ISSH ka ri investuar kryesisht në të njëjtat 

mjete, dhe vlera të njëjta, me përjashtim të atyre instrumenteve financiare që u 

shtohet edhe vlera për të cilën është bërë edhe rritja e normës së fondit 

rezervë. Kështu, nuk evidentohet të jetë kryer një analizë apo përllogaritje nga 

ana e subjektit të audituar mbi përzgjedhjen e vlerës së instrumentit financiar të 

investuar në bono thesari apo obligacione. Aktualisht, pas përmbushjes së 

objektivit ligjor për nivelin e sigurimit nëpërmjet fondit rezervë, ISSH nuk ka 

parashikuar asnjë objektiv për administrimin në vazhdim dhe investimin e këtij 

fondi me qëllim rritjen e tij.  

Pavarësisht përpjekjeve, ISSH nuk ka menaxhuar me efektivitet të gjitha 

problematikat që ndikuan në sistemin e pensioneve dhe përfituesve të skemës 

gjatë periudhës së pandemisë. ISSH nuk e ka përdorur fondin rezervë gjatë 

periudhës së pandemisë edhe pse doli në pah nevoja e përdorimit të këtij fondi 

si pasojë e uljes së të ardhurave nga kontributet. Gjithashtu, ISSH nuk ka 

përgatitur një plan masash që përcakton në mënyrë të detajuar menaxhimin e 

situatave të jashtëzakonshme dhe përcaktimin e rasteve eksplicite të përdorimit 

të fondit rezervë.” 

Subjektet e audituara: 

-Instituti i Sigurimeve Shoqërore  

Periudha e auditimit:2015 – 2020. 

Pyetja 

kryesore  

A është menaxhuar me eficience dhe efektivitet Fondi 

Rezervë nga ISSH? 
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Mbi Auditimin 

Ky auditim u fokusua në performancën e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, 

krah menaxhimit të fondit rezervë, duke shqyrtuar rregullimin ligjor të këtij 

fondi, investimin e tij dhe përdorimin gjatë periudhës së pandemisë. Periudha 

nën auditim ishin vitet 2015-2020, me fokus më të madh në gjashtë mujorin e 

parë të vitit 2020. Pas ngritjes së pyetjes kryesore të auditimit “A është 

menaxhuar me eficience dhe efektivitet Fondi Rezervë nga ISSH?” dhe pas 

shqyrtimit të dokumentacionit, fokusimit të problemit, përcaktimit të 

objektivave në fazën studimore, analizimit dhe testimit të evidencave gjatë 

fazës analitike, KLSH lidhur me gjetjet kryesore të këtij auditimi subjekteve të 

audituar, ndër të tjera, u është rekomanduar marrja e masave të mëposhtme: 

- ISSH të analizojë efektet dhe të rishikojë edhe njëherë afatin e detyrueshëm 

të përcaktuar, për mbulim nëpërmjet fondit rezervë, duke mbajtur në 

konsideratë dhe reflektuar me vëmendje qëllimin e krijimit të këtij fondi nga 

ligjvënësi, udhëzimet e Organizatës Ndërkombëtare të Mbrojtjes Sociale 

(ISSA) dhe praktikat e mira.  

- ISSH të krijojë një strategji ose udhëzues për menaxhimin e fondit rezervë, 

duke i dhënë një fokus më të madh këtij fondi gjatë ushtrimit të 

veprimtarisë institucionale, sikurse përcaktohet në aktet ligjore e nënligjore 

mbi bazë dhe për zbatim të të cilave ai vepron. Gjatë hartimit të kësaj 

strategjie të merren në konsideratë praktikat e mira dhe udhëzuesit e ISSA, 

me qëllim përcaktimin e objektivave SMART që lidhen me menaxhimin e 

këtij fondi.  

- ISSH, si institucioni shtetëror i ngarkuar për administrimin e sigurimeve 

shoqërore, të garantojë përputhshmëri ndërmjet ligjit dhe akteve nënligjore 

në fuqi që ISSH nxjerr, duke eliminuar konfliktet midis dispozitave të 

ndryshme ligjore e nënligjore, me qëllim që implementimi i tyre të jetë sa 

më efektiv.  

- Gjatë nxjerrjes së akteve nënligjore, ISSH duhet të tregojë kujdes të veçantë 

në hartimin e tyre dhe të sigurohet që këto akte kanë në përmbajtjen e tyre 

të gjithë elementët e domosdoshëm të tekstit zyrtar.  

- ISSH ta trajtojë përcaktimin ligjor të nenit 70 të ligjit nr. 7703, datë 

11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërise” (i 

ndryshuar) si periudhë minimale të shpenzimeve që duhet të mbulojë fondi 

rezervë. Maj 2021 e në vazhdim. 

- Njësia e ngritur në ISSH për investimin e fondit rezervë, të kryejë analiza 

reale kosto përfitim për studimin e normave të interesit, instrumenteve 

financiare në treg, riskun, dhe likuiditetin që ato ofrojnë, me qëllim 
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garantimin e investimit efektiv të fondit rezervë, diversifikimin e portofolit, 

dhe rritjen e tij.  

- KA të garantojë një pozicion më aktiv në investimin e fondit rezervë, në 

përmbushje të rolit të tij vendimmarrës, duke mos u mjaftuar në mbledhjet 

formale për miratimin e rezultatit financiar të vitit dhe shtesës së fondit 

rezervë.  

- ISSH, të garantojë një bashkëpunim më efektiv me Bankën e Shqipërisë dhe 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, me qëllim shqyrtimin e alternativave 

të instrumenteve financiare që do të emëtohen në periudhat e ardhshme 

për investimin e fondit rezervë, duke komunikuar në mënyrë të 

vazhdueshëm për shkëmbimin e informacioneve dhe dokumentimin e këtij 

bashkëpunimi me minuta takimi dhe gjurmë të tjera auditimi. 

- ISSH, si institucioni teknik kompetent në administrimin e skemës së 

sigurimeve shoqërore, të marrë masat e nevojshme me qëllim përmirësimin 

e bëzës ligjore dhe përcaktimin në mënyrë eksplicite të rasteve të perdorimit 

të fondit rezervë.  

- Duke marrë në konsideratë numrin e lartë të ankesave dhe kërkesave 

drejtuar në ISSH, Instituti i Sigurimeve Shoqërore duhet të marrë masat për 

vendosjen e disa numrave telefonik në dispozicion të qytetarëve, të cilët të 

funksionojnë nga ora 08:00- 20:00, duke iu ofruar qytetarëve shërbim të 

shpejtë dhe cilësor për t’i qartësuar ata në lidhje me pretendimet tyre. 

- Lidhur me problematikat e konstatuara nga procesi i cunguar i dixhitalizimit 

të arkivës, ku për periudhën 1994-2011 dokumentet e vjetërsisë (regjistra, 

libra page, bordero, listë-pagesa) nuk janë të dixhitalizuara dhe për 

verifikimin e viteve të punës gjatë kësaj periudhe duhet të bëhet verifikimi 

fizik, i cili është shumë burokratik dhe shpeshherë cënon të drejtën e 

qytetarëve duke tejkaluar afatin ligjor të lidhjes së pensioneve, propozojmë 

që kjo çështje të trajtohet më imtësisht në auditimin e rradhës që KLSH do 

të kryejë në ISSH, duke vlerësuar mundësinë e hartimit të një projekt-

propozim nga ana e ISSH mbi dixhitalizimin e arkivës qendrore të sigurimeve 

shoqërore për vitet 1994 – 2011 dhe njëkohësisht analizuar përfitimet që do 

të sjellë në sistemin e pensioneve zbatimi i këtij projekti.   

EFEKTIVITETI I POLITIKAVE NË RUAJTJEN DHE ADMINISTRIMIN E SITEVE 

ARKEOLOGJIKE, PËR PERIUDHËN 2016-2019 

 

 

Mesazhi i auditimit: 

Pyetja 

kryesore  

A kanё rezultuar efektive politikat pёr menaxhimin e  siteve 

arkeologjike pёr periudhёn 2016 - 2019? 
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Politikat shtetërore të ndjekura nga Ministria e Kulturës, si ministria përgjegjëse 

për trashëgiminë kulturore, për ruajtjen, mbrojtjen, vlerësimin dhe 

administrimin e siteve arkeologjike, për shkak të mungesës së një kuadri 

rregullator të plotë në menaxhimin e tyre, nuk kanë rezultuar efektive. 

Mbivendosja e legjislacionit, si pasojë e funksionimit të njëkohshëm të dy ligjeve 

për trashëgiminë kulturore, mungesa e akteve nënligjore zbatuese, miratimi i 

dokumentit strategjik pa plane konkrete veprimi, komunikimi ndërisntitucional i 

dobët, kanë bërë që menaxhimi i siteve të mos jenë efektiv. Përzgjedhja e 

kritereve të menaxhimit nuk është bërë mbi bazën e studimeve të kryera nga 

Ministria e Kulturës, si dhe modelit më të mire, të integruar në kushtet 

shqiptare. Ndryshimi i strukturave të organizimit, funksionimit dhe administrimit 

të NJAKPA-ve është kryer pa analiza financiare, pa analiza burimesh njerëzore 

dhe nevojash për aftësi profesionale specifike, pa një planifikim mbi nevojat e 

konstatuara dhe rezultatet e dëshiruara.  

Ministria e Kulturës, institucionet e specializuara në fushën e trashëgimisë 

kulturore dhe NJAKPA-të kanë shfaqur dobësi në marrjen e masave për ruajtjen 

dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të parqeve arkeologjike. Në mungesë të 

planeve për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e pasurisë kulturore, 

menaxhimi i siteve në këtë aspekt, nuk ka pasur efektivitet të plotë. Mangësitë 

infrastrukturore, logjistike dhe njerzore, në administrimin e parqeve, janë bërë 

pengesë për krijimin e kushteve sa më të përshtatshme për shfrytëzimin publik 

të tyre, nga ana e vizitorëve. Mangësi konstatohen edhe në promovimin e tyre 

nëpërmjet kanaleve të komunikimit masiv. Ministria e Kulturës nuk ka asnjë 

plan veprimi, sa i takon marrëdhënieve me mediat vizive, lidhur me prodhimin, 

promovimin dhe transmetimin e dokumentarëve mbi sitet arkeologjike 

Subjektet e audituara: 

- Ministria e Kulturës;  

- Instituti Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore;  

- Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore (DRTK) Vlorë, lidhur me 

menaxhimin e parqeve arkeologjike të Amantias dhe Orikumit;  

- Parku Arkeologjik Kombëtar Butrint; 

- Njësia e Administrimit dhe Kordinimit të Parqeve Arkeologjike Apolloni dhe 

Bylis. 

Periudha e auditimit: 2016 – 2019. 

Mbi Auditimin 

Sitet arkeologjike në Republikën e Shqipërisë, të çfarëdo lloj natyre dhe kulture, 

mjedisi social dhe natyror, përkatësie të të njëjtit civilizim klasik mesdhetar, 

varësie, menaxhimi, madhësie apo pozicioni gjeografik ku ndodhen, kanë qenë 
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dhe do të mbeten një faktor i rëndësishëm i zhvillimit historik, kulturor dhe 

social ekonomik në vendin tonë. Sitet arkeologjike krijojnë mundësinë e nxitjes 

dhe aktivizimit të të mirave materiale dhe shërbimeve, me synim përmirësimin 

e cilësisë së jetës, veçanërisht të komuniteteve përreth, të cilët e kanë kuptuar 

se jeta e tyre është e lidhur ngushtë me kontekstin në të cilin jetojnë dhe 

punojnë. Ky kontekst përbën thelbin e identitetit të tyre kulturor dhe shërben si 

një referencë intelektuale dhe shpirtërore për një cilësi të ekuilibruar të jetesës. 

Meqenëse trashëgimia kulturore materiale është një prej burimeve më të 

rëndësishme kombëtare në vend, i cili nuk ripërtërihet, duhen bërë disa 

përpjekje të veçanta për të rivendosur ekuilibrin ndërmjet nevojave tona dhe 

mbrojtjes së këtij burimi.  

Gjykuar në sa më sipër, për shkak të vlerave që mbart menaxhimi i siteve 

arkeologjike, problemi social në fokus është ruajtja, mbrojtja, vlerësimi dhe 

administrimi i tyre, si domosdoshmëri për zhvillimin e kulturës, ekonomisë dhe 

rritjen e mirëqenies kombëtare. Duke marrë parasysh shqetësimin e opinionit 

publik të shprehur së fundmi në media dhe forume të ndryshme, lidhur me 

dëmet që po i shkaktohen kësaj pasurie kulturore, e konsideruam të 

rëndësishëm kryerjen e auditimit, duke u fokusuar më konkretisht. Mosrealizimi 

në mënyrë efektive i funksioneve parësore të subjekteve nën auditim, përbën 

një dëm të konsiderueshëm në aspektin kulturor, social, por edhe ekonomik në 

vend.  

Lidhur me gjetjet kryesore të këtij auditimi subjekteve të audituar, ndër të tjera, 

u është rekomanduar marrja e masave të mëposhtme: 

- Ministria e Kulturës dhe strukturat përgjegjëse, në zbatim të Ligjit Nr. 

27/2018, të hartojnë planin e veprimit të realizimit dhe raportimit të 

realizimit të Strategjisë Kombëtare për Kulturën 2019-2025. 

- Ministria e Kulturës të rishikojë aktet nënligjore për funksionimin e BKPA-së 

dhe të dokumentojë veprimtarinë e tij për marrjen e vendimeve lidhur me 

sitet arkeologjike. 

- Ministria e Kulturës, bazuar në nenet 243 dhe 244 të Ligjit Nr.27/2018 “Për 

trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, në kuadrin e planeve të veta sektoriale, 

sipas fushës së përgjegjësisë dhe në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse 

për mjedisin dhe ministrinë përgjegjëse për zhvillimin e territorit, të 

propozojë, të hartojë dhe të dërgojë për miratim në Këshillin e Ministrave 

Planin Kombëtar të Peizazhit, në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 27/2018, 

ligjit të planifikimit të territorit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare për 

trashëgiminë kulturore të peizazhit, të ratifikuara, për kontrollin e zonave të 

mbrojtura të siteve arkeologjike si dhe mbrojtjen nga çdo ndërhyrje pa leje 

brenda zonës së mbrojtur të tij. 
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- Ministria e Kulturës, të rishikojë legjislacionin aktual, për të saktësuar dhe 

rregulluar hierarkinë e institucioneve qendrore dhe të këshillave kombëtare 

që ekzistojnë brenda sistemit të trashëgimisë kulturore dhe procedurat e 

vendimmarrjes së tyre për sitet arkeologjike, për të shmangur mbivendosjen 

e kompetencave. 

- Ministria e Kulturës në bashkëpunim me NJAKPA-të dhe DRTK-të, bazuar në 

strategjinë e miratuar dhe me hartimin e menjëhershëm të planit të veprimit 

për realizimin e saj, të mundësojë hartimin e strategjive të koordinimit dhe 

monitorimit të projekteve me donatorët në sitet arkeologjike. 

- Ministria e Kulturës në zbatim të pikave 1 dhe 4, të nenit 102, të Ligjit Nr. 

27/2018, të miratojë udhëzimin për kushtet dhe kriteret për ushtrimin e 

aktiviteteve tregtare në zona publike me vlerë arkeologjike, historike, 

artistike, kulturore dhe të peizazhit dhe procedurën e përzgjedhjes së 

subjekteve.  

- Ministria e Kulturës, bazuar në nenet 243 dhe 244 të Ligjit Nr.27/2018 “Për 

trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, në kuadrin e planeve të veta sektoriale, 

të hartojë planet kombëtare të peizazhit, në përputhje me dispozitat e ligjit 

për trashëgiminë kulturore dhe muzetë, ligjit të planifikimit të territorit dhe 

marrëveshjeve ndërkombëtare për trashëgiminë kulturore të peizazhit, të 

ratifikuara, për kontrollin e zonave të mbrojtura të parqeve si dhe mbrojtjen 

nga çdo ndërhyrje pa leje brenda zonës së mbrojtur të parkut. 

- Institucionet e specializuara përgjegjëse dhe Ministria e Kulturës të marrin 

masa të përfundojnë hartimin dhe miratimin e kritereve të hulumtimeve 

arkeologjike dhe standardet e kriteret për gjurmimin, evidentimin, ruajtjen, 

mbrojtjen, konservimin dhe restaurimin e trashëgimisë kulturore materiale si 

dhe mënyrat e trajtimit, normat teknike, kriteret dhe modelet e ndërhyrjeve 

në fushën e ruajtjes së pasurive kulturore. 

- Ministria e Kulturës, në koordinim me Institutin Kombëtar të Trashëgimisë 

Kulturore dhe Njësinë e Administrimit e Koordinimit të Parqeve Kombëtare 

Apolloni Bylis dhe Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Vlorë të 

marrin masa për hartimin e Planeve për ruajtjen dhe menaxhimin e vlerave të 

paluajtshme kulturore për parqet arkeologjike. Nëpërmjet një plani afatgjatë 

të synohet ndërtimi i një sistemi menaxhimi modern i këtyre parqeve 

arkeologjike duke përfshirë restaurimin dhe konservimin e monumenteve, 

rehabilitimin tyre dhe përmirësimin e vazhdueshëm të infrastrukturës, duke 

pasur si qëllim shndërrimin e tyre në qendra me aktraktive. 

- Ministria e Kulturës të përgatisë dhe t’i propozojë Agjencisë Kombëtare të 

Turizmit nënshkrimin e një “Memorandumi bashkëpunimi”, lidhur me 
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mënyrën dhe kriteret e promovimit të parqeve arkeologjike shqiptare, në 

nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. 

- Ministria e Kulturës së bashku me institucionet e varësisë, të ngrejë një grup 

pune me synim përgatitjen e një plani ndërveprimi me shoqatat e 

operatorëve turistikë, i cili duhet të ketë si objektiv, nxitjen e përfshirjes së 

siteve arkeologjike shqiptare në stacionet e itinerareve turistike të të huajve 

që vizitojnë Shqipërinë. 

- Ministria e Kulturës dhe institucionet e varësisë të cilat administrojnë sitet 

arkeologjike, të ngrejnë një grup pune, i cili duhet të përgatisë një plan 

veprimi që parashikon lidhjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit, si me 

Televizionin Publik Shqiptar, për realizimin dhe transmetimin e 

dokumentarëve mbi parqet dhe trasmetimin e tyre periodik, ashtu dhe me 

televizionet private, të cilat të angazhohen që reportazhe dhe dokumentarë 

mbi realitetin arkeologjik shqiptar të bëhen pjesë e programeve të tyre 

tematike.    

MËMËSIA E SIGURT: KUJDESI SHËNDETËSOR SPITALOR NATAL DHE POSTNATAL 

 

 

 

 

Mesazhi i auditimit: 

Angazhimi i MSHMS në drejtim të ofrimit të kujdesit shëndetësor spitalor për 

mëmësinë e sigurt referuar objektivave të Dokumentit Strategjik dhe Planit të 

Veprimit për Shëndetin Seksual dhe Riprodhues 2017 – 2021 nuk ka qenë 

efektiv, për aq kohë sa ky institucion nuk ka mundur të krijojë kushtet e duhura 

për zbatimin e plotë të tyre. Monitorimi dhe vlerësimi i Dokumentit Strategjik 

dhe Planit të Veprimit për Shëndetin Seksual dhe Riprodhues nuk kanë ekzistuar 

për periudhën 2016 – 2019, duke penalizuar kështu analizimin dhe verifikimin e 

rezultateve të arritura si rrjedhojë e zbatimit të këtyre objektivave. MSHMS nuk 

ka kryer një vlerësim gjithëpërfshirës dhe serioz të nevojës për burime njerëzore 

në strukturat shëndetësore të kujdesit spitalor, që analizon ngarkesën e punës 

për mjek, raportin numër pacientësh për mjek, duke përfshirë këtu edhe numrin 

e shtretërve me qëllim një përdorim sa më eficient dhe efektiv të burimeve 

njerëzore në dispozicion të sistemit shëndetësor. 

Problematikat e infrastrukturës spitalore kanë penalizuar ofrimin e shërbimit, 

duke qenë se ende nuk garantohen kushtet optimale në përputhje me 

Standardet e Cilësisë për Akreditimin e Strukturave Shëndetësore Universitare 

dhe atyre Spitalore dhe nuk ofrohet një shërbim i cili siguron nivelin më të lartë 

Pyetja 

kryesore  

A është garantuar kujdes spitalor shëndetësor eficient dhe 

efektiv për mëmësinë e sigurt në vendin tonë nga 

institucionet përgjegjëse për vendin tonë për periudhën 

2016 – 2019? 
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të pastërtisë, higjienës dhe sterilitetit, që, me gjithë përpjekjet e pareshtura të 

personelit shëndetësor, ende mbetet në nivele jo të kënaqshme. 

Mangësitë në administrimin dhe dokumentimin e trajnimeve të kryera nga stafi 

mjekësor nga ana e specialistëve për edukimin në vazhdim, referuar shërbimit 

obstetrik – gjinekologjik, nuk lejon gjurmimin dhe raportimin e saktë të gjitha 

trajnimeve të kryera nga stafi për periudhën objekt auditimi, si edhe penalizon 

vetë strukturat shëndetësore të cilat në këtë mënyrë nuk posedojnë të dhëna të 

sakta për avancimet profesionale të stafit. 

Subjektet e audituara: 

- Ministria e Shëndetësisëdhe Mbrojtjes Sociale 

- Operatori i Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor 

- Spitalet Universitare Obstetrikë - Gjinekologjik “Koço Gliozheni” dhe 

“Mbretëresha Geraldinë" 

- Spitalet Rajonale Vlorë dhe Korçë 

Periudha e auditimit: 2016 – 2019. 

Mbi Auditimin 

Kujdesi shëndetësor amtar në drejtim të promovimit të mëmësisë së sigurt 

është një temë shumë e rëndësishme në fushën e shëndetësisë, për të cilën 

OBSH ka hartuar një strategji të dedikuar – Strategjia Globale mbi shëndetin e 

Gruas dhe të fëmijës 2016-2023, në të cilën mëmësia e sigurt përkufizohet si 

kujdes shëndetësor para konceptimit, kujdes prenatal, natal dhe postnatal, 

parandalimi i problemeve të të porsalindurit dhe anomalive kongenitale. Kjo 

temë ka qënë shpesh herë në fokusin e medias së shkruar, sidomos sa i takon 

shërbimit në nivel spitalor, duke nxjerr në pah problematika lidhur me 

vdekshmërinë foshnjore dhe amtare; aftësitë dhe njohuritëe personelit 

shëndetësor; mungësën e standardeve udhëzimeve, protokolleve të referimit të 

ndjekjes së gruas gjatë shtatzanisë, lindjes dhe pas lindjes; mungesën e 

burimeve njerëzore dhe infrastrukturës. Lidhur me gjetjet kryesore të këtij 

auditimi subjekteve të audituar, ndër të tjera, u është rekomanduar marrja e 

masave të mëposhtme: 

- MSHMS të ushtrojë kompetencat e saj në kuadër të hartimit dhe 

përmirësimit të bazave ligjore dhe rregulloreve për “Sigurimin e cilësisë në 

shërbimin amtar dhe neonatal” referuar Dokumentit Strategjik dhe Planin e 

Veprimit për Shëndetin Seksual dhe Riprodhues. 

- MSHMS, në zbatim të nenit 41 të ligjit nr. 9106, datë 17.07.2003 “Për 

Shërbimin Spitalor”, i ndryshuar, të ndërmarrë të gjitha hapat ligjore të 

nevojshme për të hartuar dhe propozuar pranë Këshillit të Ministrave, Planin 

Shtetëror Spitalor. 



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT| 

85 

-  MSHMS të marrë të gjitha iniciativat e nevojshme, brenda kompetencave 

ligjore, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë në 

drejtim të përditësimit dhe përmirësimit të cilësisë së kurrikulave 

universitare të Fakultetit të Mjekësisë dhe të Infermierisë lidhur me kujdesin 

amtar. 

- MSHMS të kryej një vlerësim të veçantë sa i takon infrastrukturës, burimeve 

njerëzore, dhe pajisjeve mjekësore të institucioneve shëndetësore spitalore 

që ofrojnë kujdes amtar dhe perinatal. 

- MSHMS të krijojë regjistrin kombëtar për të dhënat mbi shkaqet e çdo 

vdekjeje amtare të analizuar nëpërmjet sistemit të auditimit të OBSH-së, si 

dhe të rasteve me sëmundshmëri të rëndë amtare nëpërmjet qasjes së 

raportimit të rasteve të rënda, pothuajse pranë vdekjes (near miss cases 

reporting approach). 

- MSHMS të kryej, për të gjitha maternitetet, vlerësimin e cilësisë së 

materniteteve publike të vendit mbi bazën e mjetit të adoptuar nga OBSH-ja 

për auditimin klinik. 

- MSHMS të marrë masa për të kryer çdo 2 vjet analizat për pengesat e 

ndryshme, përfshirë edhe ato financiare për arritjen e mbulimit së plotë të 

paketave të ndërhyrjeve efektive për kujdesin cilësor për nënën dhe 

foshnjën e porsalindur, si dhe zhvillimi i ndërhyrjeve kombëtare për të hequr 

këto pengesa.  

- MSHMS të marrë masa për të kryer një vlerësim gjithëpërfshirës të 

objektivave të Dokumentit Strategjik dhe Planit të Veprimit për Shëndetin 

Seksuale dhe Riprodhues në të cilin të evidentohet qartë statusi i zbatimit të 

dokumentit deri në fund të periudhës 2017 – 2020 e të raportojë për të në 

Komisionin Parlamentar për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë. 

- MSHMS të hartojë strategjinë e radhës për shëndetin seksual dhe 

riprodhues në përputhje me kriterin SMART, duke parashikuar objektiva 

specifike, të matshme, të realizueshme, realiste dhe me afat të përcaktuar, 

nëpërmjet të cilave të evidentohen me saktësi fondet e parashikuara dhe 

institucionet e ngarkuara për zbatimin e tyre, e të ngrejë për këtë qëllim një 

sistem monitorimi e vlerësimi eficient me strukturat përkatëse përgjegjëse 

për këtë funksion. 

- MSHMS në kuadër të ofrimit të mëmësisë së sigurt dhe arritjes së 

objektivave të Strategjisë Kombëtare për Shëndetin Seksual dhe Riprodhues, 

të marrë masa për planifikimin dhe realizimin e investimeve infrastrukturore 

në Spitalet Universitare dhe Rajonale të vendit, për të garantuar dhe 

siguruar përputhshmërinë me Standardet e Cilësisë për Akreditimin e 

Strukturave Shëndetësore Universitare dhe Spitalore. 
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- MSHMS, në kuadër të miratimit të Planit Shtetëror Spitalor, të rishikojë 

shpërndarjen e numrit të shtretërve në shërbimin spitalor në rang vendi, e 

veçanërisht për shërbimin obstetrik – gjinekologjik, duke vlerësuar 

konkretisht numrin e shtretërve, numrin e pacientëve, normën e 

shfrytëzimit të shtratit, numrin e mjekëve të nevojshëm, me qëllim 

garantimin e një shërbimi racional dhe optimal, e duke përmbledhur gjetjet 

nga ky vlerësim në një Raport të posaçëm të publikuar në faqen zyrtare të 

këtij institucioni. 

- MSHMS të marrë masat e duhura në drejtim të hartimit të kurrikulave për 

trajnimin e detyrueshëm në edukimin në vazhdim të personelit shëndetësor, 

si dhe për përcaktimin e kuadrit rregullator për certifikimin dhe ricertifikimin 

periodik të gjithë personelit të trajnuar që ofron kujdes për foshnjën e 

porsalindur. 

ZHVILLIMI I TURIZMIT MALOR 

Subjektet nën auditim: 

 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit; 

 Agjencia Kombëtare e Turizmit; 

 Federata Shqiptare e Alpinizmit dhe Turizmit Malor. 

Objektivi i këtij auditimi ishte efektiviteti dhe eficienca e masave të marra (duke 

u fokusuar në vlerësimin e kuadrit rregullator, strategjitë, burimeve njerëzore 

dhe financiare, bashkëpunimin ndërinstitucional) nga institucionet përgjegjëse 

për zhvillimin e turizmit malor, për periudhën e aktivitetit 01.01.2019 – 

31.12.2020.  

Konteksti auditues: 

Turizmi është një prej industrive me zhvillim më të shpejtë në shekullin e 21-të, 

për sa i përket kontributit global të PBB-së, të ardhurave nga shkëmbimi valutor 

dhe krijimit të vendeve të punës, ku mjafton të përmendim disa të dhëna për 

vitin 2019 në nivel ndërkombëtar, si për shembull në PBB, ndikimi direkt dhe 

indirekt i Turizmit llogaritet rreth 8.9 trilionë dollarë ose 10.3% e PBB-së globale, 

330 milion vende pune, ose 1 në 10 vende pune në të gjithë botën, eksportet e 

turistëve 1.7 trilionë dollarë amerikanë (6.8% e eksporteve totale, 28.3% e 

eksporteve globale të shërbimeve), si dhe investimet kapitale 948 miliard 

dollarë amerikanë ose 4.3% e investimeve totale. Në Shqipëri gjatë 20 viteve të 

fundit turizmi Shqiptar ka njohur rritje dhe kjo ka ardhur si rezultat i hapjes së 

Pyetja 
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A kanë rezultuar efektive masat e marra nga institucionet 

përgjegjësë publike për zhvillimin e turizmit malor, përgjatë 

periudhës 2019-2020? 
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vendit tonë ndaj vendeve të zhvilluara, investimeve, politikave qeveritare. 

Potencialet e këtij sektori qëndrojnë tek gjenerimi i të ardhurave nga një sërë 

aktivitetesh të tjera të lidhura me të si: transporti, strehimi, ushqimi, shërbimet, 

sporti, pijet, argëtimet kulturore, konventat, konferencat dhe panairet tregtare.  

Në se vërejmë numrin e turistëve në vendin tonë përgjatë viteve 2018-2019 

vihet re se numri i turistëve është rritur, por nga ana tjetër vërejmë edhe një 

fakt jo shumë pozitiv siç është sezonaliteti, evidentuar kjo me numrin e lartë të 

vizitorëve gjatë tremujorit të tretë të vitit, duke lënë mbrapa muajt Prill-Dhjetor. 

Kjo tregon se në vendin tonë, ende produkti turistik që zë peshën kryesore në 

ofertën në turizëm është ai bregdetar duke lënë pas turizmin malor. Në këtë 

mënyrë lind nevoja e rëndësishme e diversifikimit dhe promovimit të 

produkteve turistike që ofron vendi ynë, me qëllim që të gjitha llojet e turizmit 

të zhvillohen njëkohësisht sipas potencialeve dhe pasurive që Shqipëria ofron. 

Megjithatë turizmi shqiptar, pavarësisht zhvillimit dhe shpesh herë duke i’u 

përgjigjur në mënyrë rastësore kërkesës së tregut, pra duke i’u përshtatur në një 

farë mënyre këtij tregu, është shoqëruar edhe me një sërë problemesh, të cilat 

janë ende edhe sot të pa zgjidhura. Shumë probleme si mungesa e: 

Kapaciteteve financiare dhe njerëzore, shërbimeve, infrastrukturës kryesisht në 

zonat e thella të vendit, mungesës së bashkërendimit mes institucioneve të 

nivelit qendror dhe vendor, por edhe me aktor të tjerë publik dhe privat, ecja 

me ritme të ngadalta të procesit i kategorizimit dhe të klasifikimit të strukturave 

akomoduese, mungesa e shërbimeve shëndetësore për turistët, kryesisht në 

zonat e thella, informaliteti i strukturave akomoduese, mosfunksionimit të plotë 

të strukturave përgjegjëse për turizmin, mungesa e një databaze të plotë dhe të 

saktë me të dhënat e të gjitha burimeve turistike shqiptare dhe të turizmit 

(ende nuk dihet numri i turistëve që shfrytëzojnë destinacionet dimërore që 

ofron jo vetëm natyra, por edhe biznesi privat në Shqipëri, por edhe në ligjin e 

turizmit, mungon një përcaktim për turistin, por parashikohet termi vizitor, 

udhëtar, ekskursionist), zbatimit të strategjive dhe planeve të turizmit, në 

gjykimin e KLSH, kanë patur ndikim negativ në cilësinë dhe zhvillimin e turizmit 

në tërësi dhe atij malor në veçanti. Problem tjetër që ka shoqëruar këtë sektor 

përgjatë 10-vjeçarit të fundit është edhe marketingu. Aktivitetet e marketingut 

të realizuara nga Agjencia Kombëtare e Turizmit për promovimin e Shqipërisë, si 

destinacion turistik jashtë vendit, janë planifikuar në mungesën e një strategjie 

dhe programi të marketingut.  

Mesazhi i auditimit:  

“Masat e marra nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e 

Turizmit si dhe Federata Shqiptare e Alpinizmit, përgjatë periudhës 2019 - 2020, 

për zhvillimin e turizmit malor, nuk kanë rezultuar mjaftueshëm efektive, pasi 

edhe pse nëpërmjet tyre mund të jenë siguruar kushtet minimale për zhvillimin 
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e tij, nga ana tjetër ato janë të pamjaftueshme për të siguruar zhvillimin e 

qëndrueshëm të turizmit malor në periudhë afat-gjatë. Institucionet përgjegjëse 

për turizmin, vuajnë nga një mungesë eficience dhe efektiviteti, në ushtrimin e 

detyrave dhe realizimin e objektivave strategjikë, me qëllim zhvillimin e turizmit 

malor në Shqipëri. Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit malor, ka nevojë për 

kuadër rregullator të plotë dhe të zbatueshëm, rritje të nivelit të financimit, 

strategji marketingu dhe promovimi, menaxhim të destinacioneve të tij, 

infrastrukturë dhe aktivitete mbështetëse, komunikim dhe bashkëpunim të 

ngushtë me sektorin publik dhe privat”. 

Për të gjitha gjetjet dhe konkluzionet me qëllim marrjen e masave për zhvillimin 

e turizmit malor janë dhënë 33 rekomandime nga të cilat 1 është masë 

disiplinore, 28 masa organizative dhe 4 masa për përmirësime ligjore. 

Rekomandimet janë fokusuar në përmirësime organizative (ngritjen e 

strukturave dhe funksionimin e plotë të tyre, metodologjinë për përpunimin e 

statistikave, përdorimin me ekonomicitet të fondeve të buxhetit të shtetit, 

përshpejtimin e procesit të klasifikimit të strukturave akomoduese, forcimin e 

bashkëpunimit me institucione publike, por edhe me subjekte private të sektorit 

të turizmit), por edhe në drejtim të hartimit/përmirësimit dhe zbatimit të 

kuadrit ligjor dhe rregullator. 

MENAXHIMI I MBETJEVE PLASTIKE  

 

 

Subjektet nën auditim: 

 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit; 

 Bashkia Tiranë; 

 Bashkia Elbasan; 

 Bashkia Vlorë.  

Objektivi kryesor i auditimit të performancës me temë “Menaxhimi i mbetjeve 

plastike” ishte vlerësimi i efektivitetit të procesit të menaxhimit të mbetjeve 

plastike si dhe pasqyrimi i qartë dhe i plotë të situatës në vendin tonë duke 

synuar përmirësimin e procesit të menaxhimit të mbetjeve plastike. Auditimi ka 

mbuluar periudhën e aktivitetit 2017-2020 dhe është fokusuar në Ministrinë e 

Turizmit dhe Mjedisit si ministria përgjegjëse në hartimin dhe zbatimin e 

politikave që lidhen me menaxhimin e mbetjeve plastike si dhe në Bashkitë 

Tiranë, Elbasan dhe Vlorë, duke qenë se institucionet e vetëqeverisjes vendore 

kanë një sërë përgjegjësish lidhur me menaxhimin e mbetjeve plastike. 

Konteksti auditues:  

Pyetja 

kryesore  

A ka qenë efektiv menaxhimi i mbetjeve plastike nga 
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Bashkitë Tiranë, Vlorë, 
Elbasan për periudhën 2017-2020? 
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Në Bashkimin Evropian, sektori i plastikës punëson rreth 1.5 milionë njerëz duke 

gjeneruar rreth 340 miliardë € të ardhura vetëm për vitin 2015. Rreth 25.8 

milion ton mbeturina plastike gjenerohen në Evropë çdo vit. Më pak se 30% e 

mbeturinave të tilla mblidhen për riciklim. Sipas vlerësimeve, 70-105 miliardë € 

humbasin në ekonomi si rezultat i trajtimit dhe asgjësimit të plastikës nëpërmjet 

“landfill”-eve dhe inceneratorëve. Të dhëna të tilla në Shqipëri janë thuajse 

inekzistente për shumë arsye dhe një pjesë e tyre janë trajtuar edhe gjatë këtij 

auditimi.  

Është vlerësuar se prodhimi i plastikës dhe djegia nëpërmjet inceneratorëve të 

mbetjeve plastike në nivel global krijon rreth 400 milionë ton dioksid karboni 

(CO2) në vit. Riciklimi i plastikës mund zvogëlojë varësinë nga shfrytëzimi i 

lëndëve fosile për prodhimin e plastikës dhe të frenojë emetimin e CO2. Sipas 

vlerësimeve, potenciali nga riciklimi i të gjitha mbeturinave plastike globale 

është ekuivalent me 476 milion tonë naftë në vit.  

Në vendin tonë nuk ka të dhëna të sakta për mbetjet plastike në veçanti duke 

qenë se mbetjet nuk ndahen në burim dhe nuk trajtohen në mënyrë të ndarë. 

Lidhur me problemet në menaxhimin e mbetjeve Progres Raporti i KE-së për 

vitin 2019 cilëson: “Në Shqipëri nuk kryhet ndarja e mbetjeve sipas rrymave të 

ndryshme, vetëm 65% e mbetjeve të prodhuara mblidhen, nuk ka praktika për 

riciklimin e mbetjeve, instrumentet ekonomike që promovojnë riciklimin dhe 

parandalimin e prodhimit të mbetjeve janë të limituara”. Menaxhimi i Mbetjeve 

Plastike në Shqipëri kryhet si pjesë e procesit të Menaxhimit të Integruar të 

Mbetjeve në tërësi. Ky menaxhim kryhet bazuar në Strategjinë Kombëtare të 

Menaxhimit të Mbetjeve dhe të Planit Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve, 

Ligjin nr.10463, datë 22.9.2011 “Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve”, si 

dhe një sërë aktesh të tjera ligjore dhe nënligjore të renditura tek kriteret e 

auditimit. Procesi i menaxhimit të mbetjeve plastike nuk është i ndarë nga 

menaxhimi i integruar i mbetjeve urbane. Për këtë arsye është e vështirë që të 

identifikohen përgjegjësi që kanë të bëjnë vetëm me mbetjet plastike.  

Mesazhi i auditimit:  

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Bashkitë Tiranë, Vlorë dhe Elbasan nuk kanë 

qenë efektive sa i përket menaxhimit të mbetjeve plastike për periudhën 2017-

2020. Mangësi të theksuara janë vërejtur në hartimin dhe miratimin e kuadrit 

ligjor e rregullator të nevojshëm për menaxhimin e mbetjeve plastike. MTM nuk 

ka hartuar Programet e parandalimit të krijimit të mbetjeve dhe nuk ka 

raportuar asnjëherë në Këshillin e Ministrave mbi Planin Kombëtar të 

Menaxhimit të Mbetjeve, ndërsa Bashkia Tiranë dhe Vlorë nuk kanë hartuar dhe 

miratuar Planet Vendore për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Bashkitë 

Tiranë, Elbasan dhe Vlorë nuk kanë krijuar infrastrukturën e nevojshme për të 

bërë të mundur grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim dhe objektivi 
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kryesor për përdorimin dhe riciklimin e plastikës me 22.5 % kundrejt volumit 

total që krijohet në këto bashki, nuk është arritur dhe nuk do të arrihet për aq 

kohë sa infrastruktura do të jetë kjo që është. Aktivitetet informuese dhe 

edukuese që Bashkitë Tiranë, Elbasan dhe Vlorë do të duhej të arrinin 

nëpërmjet kompanive private që kryejnë shërbimin e pastrimit të qytetit dhe që 

kanë detyrimin kontraktual për edukimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve nuk 

janë arritur. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e 

Mjedisit nuk kanë të dhëna të plota dhe të sakta në nivel kombëtar, mbi sasinë 

e mbetjeve plastike që gjenerohen dhe riciklohen në Shqipëri. Të dhënat mbi 

sasinë e mbetjeve plastike të gjeneruara dhe të menaxhuara do të vazhdojnë të 

jenë problem deri në momentin që NJQV të arrijnë të sigurojnë ndarjen e 

mbetjeve në burim (duke qenë se ndarja në burim nuk bëhet në asnjë prej 

bashkive subjekt auditimi), grumbullimin e diferencuar dhe peshimin e sasisë së 

mbetjeve sipas rrymave në momentin dërgimit të tyre në landfill, incenerator.   

KLSH ka dhënë rekomandime për hartimin dhe miratimin e Planeve Vendore të 

menaxhimit të integruar të mbetjeve për Bashkitë Tiranë dhe Vlorë, si dhe për 

përmirësimin e infrastrukturës për grumbullimin e diferencuar të mbetjeve. 

Rekomandime janë dhënë për rritjen e ndërgjegjësimit dhe edukimit publik nga 

ana e Bashkive si dhe hartimin dhe lidhjen e kontratave të reja për shërbimin e 

pastrimit të qyteteve përkatëse në përputhje me Ligjin 10463 datë 22.09.2011 

“Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” duke përcaktuar qartë në 

specifikimet teknike vendosjen e konteinerëve të ndryshëm për të bërë të 

mundur grumbullimin e diferencuar të mbetjeve në burim. Lidhur me publikimin 

dhe raportimin e të dhënave, KLSH ka adresuar një sërë rekomandimesh për 

AKM por dhe për MTM sa i përket raportimit që kjo e fundit duhet të bëjë në 

Këshillin e Ministrave për zbatimin e Planit Kombëtar të Menaxhimit të 

Mbetjeve.  

EKONOMIA RURALE ME FOKUS AGROTURIZMIN 

 

 

Objektivi kryesor i auditimit të performancës me temë “Ekonomia rurale me 

fokus agroturizmin” ishte vlerësimi i efektivitetit të politikave të hartuara dhe 

zbatimit të këtyre politikave nga institucionet përgjegjëse. Auditimi ka mbuluar 

periudhën 2018-2020 dhe është fokusuar në Ministrinë e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural, si institucioni përgjegjës për hartimin e politikave në këtë 

sektor, si dhe në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, si institucioni 

zbatues i këtyre politikave, me dhënien e granteve nëpërmjet skemës 

kombëtare, për të ndihmuar zhvillimin e këtij sektori. 

Konteksti auditues: 

Pyetja 

kryesore  

A ka qenë efektiv mekanizimi i ngritur për zhvillimin e 

agroturizmit? 
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Shqipëria është një vend bujqësor me pozicion të favorshëm gjeografik, me 

peizazhe të mrekullueshme, klimë favorizuese dhe me traditë të pasur në 

kulinari, duke ofruar kështu një potencial të madh për zhvillimin e agroturizmit. 

Në secilin qark ka rreth 500 ferma të regjistruara që përshtaten me 

karakteristikat e agroturizmit dhe rreth 20% e tyre janë të gatshme të fillojnë 

një biznes agroturizmi. Ekzistenca e 12 rretheve do të thotë 1200 sipërmarrje 

potenciale agroturizmi që presin mundësi investimi gjatë 5 deri në 7 vitet e 

ardhshme. Aktualisht, sektori i agroturizmit është duke u mbështetur me grante 

nga fondet IPARD të BE-së dhe Programi Kombëtar i Granteve i Agjencisë për 

Zhvillim Bujqësor dhe Rural (AZHBR). Të dyja programet menaxhohen nga 

AZHBR, duke ofruar mbështetje me grante për projektet e investimeve në 

agroturizëm dhe turizmin rural. Megjithëse fenomeni i globalizimit ka siguruar 

mundësi për ndërmarrjet e mëdha, nga ana tjetër, fermat e vogla dhe 

komunitetet rurale kanë mbetur jashtë fokusit. Kohët e fundit, agroturizmi 

konsiderohet si një ndërmarrje e re rurale që mund të nxisë zhvillimin rural. Kjo 

strategji e diversifikimit të aktiviteteve në fermë, mund të rrisë punësimin, të 

mbrojë peisazhet, parandalon shpopullimin, siguron teknika më të 

qëndrueshme të prodhimeve të fermave. Agroturizmi përfaqëson një strategji 

zhvillimi për zonat rurale dhe një burim të rëndësishëm të ardhurash, 

veçanërisht për fermat e vogla dhe të mesme. Për më tepër, agroturizmi ka 

tërhequr vëmendjen e politikëbërësve sepse konsiderohet katalizator për 

zhvillimin rural, veçanërisht në zonat bujqësore që kanë përjetuar rënie. Si 

rezultat, me përqendrimin e tij të fortë në kapitalin njerëzor dhe burimet 

financiare, agroturizmi është një katalizator i besueshëm i politikave për 

zhvillimin e komuniteteve rurale. 

Zhvillimi i këtij sektori ka qenë dinamik vitet e fundit ndërkohë që trajtohet nga 

programet e qeverisë si një sektor me prioritet të lartë. Me gjithë rëndësinë që i 

kushtohet sektorit të agroturizmit në strategji të ndryshme të qeverisë, akoma 

nuk ka një strategji kombëtare të dedikuar për zhvillimin e këtij sektori 

mbështetur edhe në praktikat më të mira të vendeve të rajonit. Pavarësisht 

potencialit, ky sektor haset në disa kufizime, siç është infrastruktura rrugore dhe 

transporti jo i përshtatshëm publik, që pengon rritjen e kërkesës, ose niveli i ulët 

i arsimit në zonat rurale, që mund të sjellë mungesë në staf të kualifikuar. 

Mesazhi i auditimit:  

Sektori i Agroturizmit është një risi e viteve të fundit në ekonominë rurale në 

Shqipëri. Ai shihet si një sektor me potencial dhe zhvillimi i tij është parë me 

prioritet nga mekanizmat shtetërorë. Strategjia Ndërsektoriale për Zhvillimin 

Bujqësor dhe Rural 2014-2020, si dokumenti më i lartë politik për zhvillimin 

bujqësor dhe rural, nuk ka përcaktuar objektiva për zhvillimin e agroturizmit. 

Programi i Integruar për Zhvillimin Rural, ose siç njihet ndryshe Programi i 100 
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fshatrave, ishte një hap pozitiv për zhvillimin e sektorit të agroturizmit. Në atë 

program gjendeshin objektiva që lidheshin me agroturizmin, sidoqoftë nuk pati 

asnjë monitorim nga ana e MBZHR për arritjen e këtyre objektivave. VKM nr. 22, 

datë 12.01.2018, jep një përkufizim të agroturizmit, si dhe përcakton kriteret 

për certifikimin si “agroturizëm”. Në këtë fazë ende fillestare të zhvillimit të 

agroturizmit, nevojitet një strategji e mirëfilltë dhe një ligj i posaçëm për 

agroturizmin, ku të përcaktohen objektiva të matshme, të hartohet plan veprimi 

për zbatimin e tyre, si dhe të ketë një ndarje të qartë të detyrave, roleve e 

përgjegjësive ndërmjet aktorëve të përfshirë, me qëllim që të garantohet 

zhvillimi i qëndrueshëm i këtij sektori. Politikat e deritanishme për zhvillimin e 

agroturizmit kanë konsistuar vetëm në dhënien e granteve nga skema 

kombëtare për mbështetjen e agroturizmit, për të cilat, përgjatë 2018 – 2020, 

nuk ka patur monitorime as nga AZHBR e as nga MBZHR. Nga vizitat në terren te 

subjektet e certifikuar si “agroturizëm”, problematikat kryesore të 

sipërmarrësve lidheshin me mungesën e infrastrukturës së përshtatshme 

rrugore, pajisjes me energji elektrike dhe ujë të pijshëm dhe vështirësinë në 

gjetjen e burimeve njerëzore të kualifikuara për të plotësuar stafin. Gjithashtu, 

nga auditimi rezultoi se MBZHR dhe AZHBR nuk administrojnë të dhëna e 

statistika mbi sektorin e agroturizmit (të dhëna të cilat nuk gjenden as te 

INSTAT), si p.sh. numrin e të punësuarve në këtë sektor, numrin e turistëve që 

frekuentojnë agroturizmin, ndikimin që agroturizmi ka në ekonominë rurale ose 

çdo të dhënë tjetër të ngjashme që mund të ndihmojë në pasjen e një tabloje 

më të qartë të zhvillimit të agroturizmit, që do të ndihmonte për të kuptuar 

situatën aktuale të këtij sektori dhe, sigurisht, në hartimin e politikave më 

konkrete e të qëndrueshme. Mënyra e vetme për të arritur zhvillimin e 

qëndrueshëm të agroturizmit dhe për të shfrytëzuar potencialin që ky sektor ka 

është angazhimi ndërinstitucional. 

MBZHR nuk ka kryer asnjë monitorim mbi investimet që janë kryer në sektorin e 

agroturizmit. Mungesa e monitorimit të “feedback” të këtyre fondeve të 

përdorura për agroturizmin nuk mundëson matjen e impaktit që këto investime 

kanë sjellë në qëllimin final zhvillimin e ekonomisë rurale dhe efektivitetin që 

politikat kanë patur. AZHBR ashtu si edhe MBZHR, nuk ka kryer asnjë monitorim 

për fondet e përdorura nga skema kombëtare në masën e agroturizmit, përgjatë 

viteve 2018-2020. Nisur nga vlera e granteve, veçoritë e masës së agroturizmit, 

faktit që plani i biznesit i dorëzuar gjatë aplikimit ka indikatorë vjetorë të 

matshëm, si dhe risku për ecurinë si duhet të agroturizmeve, duke qenë se 

është një sektor në fillimet e veta, duhet të përbëjnë mjaftueshëm risk për t’u 

trajtuar ndryshe nga masat e tjera të përfitimit nga skemat kombëtare, sa i 

përket monitorimit. Rekomandimet nga grupi i auditimit janë lënë specifike për 

secilin subjekt, duke u përpjekur të rregullojë kornizën ekzistuese për zhvillimin 

e sektorit të agroturizmit, si në nivel politikëbërje, ashtu edhe në nivel zbatimi 
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politikash. Mënyra e vetme për të garantuar një zhvillim të qëndrueshëm të 

këtij sektori është duke siguruar që në hapat e para një terren të përshtatshëm 

zhvillimi.  

Në këtë auditim KLSH ka dhënë në total 17 rekomandime nga të cilat 16 janë 

masa organizative dhe një masë për ndryshim apo përmirësim në legjislacionin 

në fuqi. Disa nga rekomandimet kryesore janë për hartimin e SMART15 që të 

konsistojë në zhvillimin e turizmit rural, agroturizmit e bujtinave; ndarjen e 

qartë të detyrave midis palëve të përfshira (aktive e pasive) në zhvillimin e 

agroturizmit; bashkëpunimin me AZHBR dhe institucionet e tjera përgjegjëse, të 

krijojë një databazë të detajuar me të dhëna specifike e të përditësuara për 

agroturizmin; MZHBR të vlerësojë mundësinë e kryerjes së monitorimeve mbi 

investimet e kryera në sektorin e agroturizmit, në funksion të nxitjes së 

punësimit, rritjen e të ardhurave dhe nxitjen e zhvillimit të ekonomisë rurale etj. 

FEKTIVITETI DHE EFICIENCA E MENAXHIMIT TË PARKIMEVE TË MJETEVE MOTORIKE 

NË RRUGËT E QYTETIT TË TIRANËS DHE KORÇËS 

 

 

Subjektet nën auditim: 

 Bashkia Tiranë 

 Bashkia Korçë 

Ky auditim i cili ka mbuluar periudhën 2018-2020 kishte si objektiv vlerësimin e 

performancës së menaxhimit të parkimeve publike me pagesë në qytetin e 

Tiranës dhe Korçës. Duke qenë se, auditimi u përqendrua kryesisht tek 

rezultatet e arritura në raport me objektivat e synuara, si dhe tek aktivitetet e 

ndërmarra për zbatimin dhe monitorimin e politikave të parkimeve publike, 

fokusi i tij ishte tek vlerësimi i efektivitetit dhe eficiencës së menaxhimit të 

parkimeve në qytetin e Tiranës dhe Korçës. 

Konteksti auditues:  

Praktikat më të mira kanë treguar se menaxhimi efektiv i parkimit ka provuar të 

jetë i dobishëm në lehtësimin e lëvizshmërisë së qëndrueshme urbane në 

qytete. Sipas një studimi të kryer në vitin 2005, “makinat janë në lëvizje 

mesatarisht 1 orë në ditë, dhe 23 orët e tjera qëndrojnë të parkuara diku”. Me 

zhvillimin e vazhdueshëm të qyteteve, numri i makinave të zotëruara nga 

qytetarët ka pësuar rritje, çka e bënë gjithmonë e më të domosdoshëm 

menaxhim efektiv të parkimeve në qytete. “Tirana ka pasur një raport rreth 105 

makina për 1,000 banorë, por me ndryshimet e reja administrative territoriale 

                                                           
15 Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely 

Pyetja 

kryesore  

Efektiviteti dhe eficienca e menaxhimit të parkimeve të 

mjeteve motorike në rrugët e qytetit të Tiranës dhe Korçës 
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raporti shkon në rreth 200 makina për 1,000 banorë, që është vetëm pak më pak 

se mesatarja Evropiane (300/1000 banorë) dhe pritet që të rritet me shpejtësi 

vitet e ardhshme”, sikurse përcaktohet në Strategjinë e Bashkisë Tiranë 2018-

2022, me rritjen e numrit të makinave dhe përdorimin e vazhdueshëm të tyre 

në Tiranë, shfaqet si nevojë thelbësore rritja e kapacitetit të parkimit në Tiranë. 

“Problemet e parkimit të tej mbushur të automjeteve vërehen kudo në Zonën 

Qendrore të Biznesit në Tiranë”.  

Nga ana tjetër, si një qytet gjithnjë e më shumë në zhvillim, Korça përballet me 

të njëjtën problematikë lidhur me parkimin në qytet. Studimi më i vonë i kryer 

për parkimin në qytetin e Korçës është ai i vitit 2013. Referuar këtij studimit 

Korça është një qendër ekonomike dhe kulturore mjaft e zhvilluar, ndër vite 

trendi i numrit të qytetarëve të cilët zotërojnë një autoveturë, apo numri i 

subjekteve që zhvillojnë aktivitete ekonomike është në rritje. 

“Pothuajse çdo udhëtim me makinë përfundon në një vend parkimi. Prandaj, 

menaxhimi i hapësirave të parkimit nënkupton menaxhimin e kërkesës për 

përdorimin e makinës dhe rëndimin e trafikut. Në këto kushte, menaxhimi 

efektiv i parkimit në qytetin e Tiranës dhe Korçës merr një rëndësi të veçantë.” 

Referuar studimeve të shumta, avantazhet e menaxhimit të duhur të parkimeve 

nuk kufizohen vetëm në gjetjen e vend parkimit lehtësisht. Komisioni Evropian, 

në dokumentin më të fundit. të publikuar në vitin 2019. mbi menaxhimin e 

qëndrueshëm të parkimeve në qytet liston 16 avantazhe, ku më kryesoret janë: 

kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm të lëvizshmërisë urbane dhe për këtë 

arsye rrit dhe cilësinë e jetës në qytet; çon në zvogëlimin e kohës së nevojshme 

për gjetjen e një vendi parkimi duke, reduktuar kështu trafikun në qytet; kosto e 

menaxhimit të parkimeve ka një nivel të lartë provueshmërie nga qytetarë; rrit 

të ardhurat e bashkive, duke ndikuar pozitivisht në rritjen e investimeve në 

qytete etj.  

Me gjithë avantazhet e mëdha të menaxhimit të parkimeve, studimet tërheqin 

vëmendjen se për të arritur këtë qëllim është shumë i rëndësishme përcaktimi i 

normave të sakta, çmimeve të studiuara të parkimit dhe gjobave të duhura, për 

të siguruar sukses në këtë drejtim.  

Duke marr parasysh problemet me të cilat qytetet e Tiranës dhe Korçës 

përballen lidhur me parkimin, si dhe avantazhet e shumta të menaxhimit të 

parkimeve, trajtuar më lartë, Kontrolli i Lartë i Shtetit ndërmori auditimi 

“Efektiviteti dhe eficienca e menaxhimit të parkimeve të mjeteve motorike në 

rrugët e qytetit të Tiranës dhe Korçës”. 

Mesazhi i auditimit: 

Menaxhimi i parkimeve në Bashkinë Tiranë në nivel strategjik vuan nga një 

planifikim i dobët, i cili nuk është mbështetur në analiza të detajuara, duke mos 
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siguruar kështu ndarjen e strukturave përgjegjëse për kryerjen e aktiviteteve 

specifike, kostim të aktiviteteve, apo rezultate të pritura vit pas viti në të cilin 

shtrihet strategjia. Kjo situatë ka shkaktuar që 20% e projekteve të parashikuara 

në dokumentin strategjik “Strategjia e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Bashkisë 

Tiranë 2018-2022”, të mos jenë zbatuar. Problematika të shumta u konstatuan 

në bllokimin e posteve të parkimit me pagesë nga ndërtimet që po zhvillohen në 

qytet, apo uzurpimet arbitrare duke cënuar performancën e procesit. Mungesa 

e raporteve të monitorimit nuk siguron rezultate solide në drejtim të arritjes së 

vizionit të Bashkisë për administrimin e parkimeve ç’ka përmban riskun e 

mungesës së efektivitetit dhe eficiencës së këtij funksioni. 

Menaxhimi i parkimeve në qytetin e Korçës nuk ka pasur vëmendjen e duhur 

nga strukturat drejtuese të Bashkisë, të cilat në mungesë të një vizioni për 

parkimet që shkon në linjë me vizionin holistik për zhvillimin e qytetit, e kanë 

mbështetur këtë funksion në projekte test.  Planifikimi i dobët i projekteve test 

për parkimet në këtë qytet, ka bërë që 67% e tyre të mos zbatohen, duke mos 

siguruar përfitimet që rrjedhin nga menaxhimi i duhur i parkimeve si p.sh. 

përmirësimi i lëvizshmërisë urbane, mbështetje më e madhe për ekonominë 

lokale, siguri e rritur rrugore, cilësi më e mirë e ajrit, etj. Problematika të shumta 

u konstatuan me plotësinë, qartësinë dhe saktësinë e sinjalistikës horizontale 

dhe vertikale të parkimeve në qytetin e Korçës. Nga ana tjetër, sistemi i dobët i 

monitorimit dhe kontrollit të zbatimit të kuadrit ligjor dhe rregullator për 

parkimet në qytet, nuk ka mundësuar identifikimin dhe marrjen e masave për 

përmirësim. Sa më sipër, menaxhimi i parkimeve publike në qytetin e Korçës 

vuan nga mungesa e efektiviteti dhe eficiencës. 

Në këtë auditim janë dhenë 30 rekomandime në total nga të cilat 2 janë masa 

propozime për ndryshime apo përmirësime në legjislacionin në fuqi dhe 28 

masa organizative. Disa nga rekomandimet kryesore të dhëna në këtë auditim 

kanë të bëjnë me: ndërmarrjen e masave të nevojshme për të gjitha aktivitet e 

parashikuar për përmirësimin e situatës së parkimeve në qytetin e Tiranës; për 

rishikimin e vlerës së tarifave të parkimit me pagesë duke i mbështetur ato në 

analiza dhe studime; Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të 

Territorit në bashkinë Korçë, në cilësinë e hartuesit të dokumentit strategjik të 

kësaj bashkie, të ndërmarri masat e nevojshme që të siguroj që aktivitet dhe 

projektet e parashikuara për menaxhimin e parkimeve në këtë qytet etj. 

 

 

 

EFEKTIVITETI I MENAXHIMIT TË SITUATËS PANDEMIKE COVID-19 
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Subjektet nën auditim: 

 Ministria e Financave dhe Ekonomisë; 

 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; 

 Instituti i Shëndetit Publik; 

 Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor. 

Auditimi i cili ka patur si objekt periudhën mars 2020-mars 2021 ka analizuar 

efektivitetin e institucioneve subjekt auditimi të cilat janë përgjegjëse për 

hartimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave, me synim reduktimin e 

përhapjes së sëmundjes dhe zvogëlimin e impaktit social-ekonomik të shkaktuar 

prej COVID-19. Ky auditim ka synuar të vlerësojë, efektivitetin e politikave në 

menaxhimin e situatës pandemike si një e mirë publike, si edhe, ofrimin e një 

tabloje të qartë mbi integritetin, besueshmërinë dhe transparencën e sistemit. 

Auditimi u fokusua në masat dhe veprimet e ndërmarra nga MSHMS, MFE, ISHP 

dhe DQOSHKSH lidhur me parandalimin dhe monitorimin e situatës pandemike, 

me qëllim garantimin e jetës së qytetarëve dhe ofrimin e një shërbimi eficient 

dhe me ekonomicitet. 

Konteksti auditues:  

Sëmundjet infektive janë shkaku kryesor i sëmundjeve dhe vdekjeve në të gjithë 

botën. Larmia e madhe e tyre dhe aftësia për t’u evoluar dhe për t’u përshtatur 

me ndryshimin e popullatave e mjediseve krijojnë kërcënime të vazhdueshme 

për shëndetin dhe vazhdimisht sfidojnë përpjekjet e institucioneve të shëndetit 

publik për të parandaluar dhe kontrolluar sëmundjet infektive. Në vendet me 

nivel të ulët ekonomik, ndikimet e sëmundjeve infektive shpesh kanë rezultuar 

shkatërruese në nivel mbijetese dhe në mundësitë e rritjes dhe zhvillimin 

ekonomik. Me raportimin e rasteve të para të COVID-19, Organizata Botërore e 

Shëndetësisë (OBSH) së bashku me ekspertët global u angazhuan për të mësuar 

më shumë rreth virusit, mënyrën e transmetimit të tij, popullatat më të 

rrezikuara, spektrin e sëmundjes klinike dhe mënyrat më efektive për të zbuluar, 

ndërprerë dhe parandaluar transmetimin e virusit nga njeriu tek njeriu. Rastet e 

para me COVID-19 u deklaruan në Kinë në dhjetor të vitit 2019. OBSH konfirmoi 

se virusi kishte të ngjarë të qarkullonte por i panjohur para dhjetorit të vitit 

2019. Më 20 Janar 2020, Komisioni Kombëtar i Shëndetit në Kinë konfirmoi se 

korona virusi mund të transmetohej midis njerëzve. Më datë 22 Janar 2020, 

ECDC në bazë të informacionit të mbledhur konsideroi se: 

Pyetja 

kryesore  

A ka qenë efektiv menaxhimi i situatës pandemike COVID-19 

nga institucionet përgjegjëse për periudhën Mars 2020 - 

Mars 2021? 
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 ndikimi i mundshëm i shpërthimeve të COVID-2019 është i lartë; 

 ekziston mundësia e përhapjes se mëtejshme globale; 

 ekziston një gjasë e moderuar e zbulimit të rasteve të importuara në vendet 

e BE. 

Shtetet fqinje raportuan rastet e para pak më vonë pasi virusi u përhap në të 

gjithë Evropën, OBSH shpalli përhapjen e korona virusit, Urgjencë 

Ndërkombëtare të Shëndetit Publik në 30 Janar 2020. Në fillimi të muajit Mars 

2020, Evropa u bë qendra e globale e pandemisë para se Amerika të bëhej rajoni 

me numrin më të lartë të rasteve në Prill 2020. OBSH klasifikoi shpërthimin e 

COVID-19 si një pandemi globale në 11 Mars 2020.  

Sëmundja pati impakt të rëndë tek individët e moshuar dhe tek ata me 

sëmundje të caktuara klinike para-ekzistuese. Virusi u përhap direkt përmes 

thithjes së aerosolit dhe indirekt përmes kontaktit me sipërfaqet e ndotura. 

Mungesa e njohurisë dhe e të dhënave për sëmundjen, veçanërisht në ditët e 

para të pandemisë, përfaqësuan një sfidë të konsiderueshme për autoritetet 

publike. OBSH kërkoi që të gjitha shtetet të hartonin planet e gatishmërisë 

pandemike dhe çdo shtet të ishte përgjegjës për menaxhimin dhe financimin e 

shërbimeve shëndetësore dhe kujdesit mjekësor në territorin e tij dhe në 

vendosjen e një sërë masash të shëndetit publik për të parandaluar përhapjen e 

virusit. Këto masa përfshin distancimin social, përdorimin e maskave të fytyrës, 

testimin, gjurmimin dhe krijimin e spitaleve të përkohshme për të ndihmuar 

kujdesin shëndetësor të cilët u përballen me fluksin e pacientëve me COVID-19. 

Në këto kushte në 24 Mars 2020  me VKM nr.243, Qeveria shpalli gjendjen e 

fatkeqësisë natyrore për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 dhe me 

ngritjen e Komitetit të Përkohshëm për Infeksionin e Përhapur Coronavirus i ri, 

mori masat për nxitjen e strukturave shëndetësore, Institutin e Shëndetit Publik 

(ISHP), si dhe strukturave të tjera lokale e qendrore, hartimin e planeve të 

veprimit, zbatimin e planeve dhe urdhëresave për të monitoruar progresin 

kundrejt qëllimeve të eliminimit të përhapjes së infeksionit.  

Mesazhi i auditimit:  

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në bashkëpunim me 

institucionet e varësisë, mbështetur dhe në përvojat e mëparshme të 

menaxhimit të epidemive ndërmori masat për parandalimin dhe mbrojtjen e 

jetës së qytetarëve. Por menaxhimi i COVID-19 në vendin tonë nxorri në pah 

problematikat e shumta të sistemit shëndetësor, si: kapacitete spitalore 

rajonale të pamjaftueshme për trajtimin e rasteve me COVID-19, funksionimin 

joeficient të qendrave shëndetësore të njësive të vendore të kujdesit 

shëndetësor, kapacitete profesionale të specialistëve të sëmundjeve infektive 

në kujdesin shëndetësor parësor shumë të kufizuar, fonde financiare të 
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pamjaftueshme, mangësi në stokun e materialeve të mbrojtjes personale 

(MMP-ve), pamjaftueshmëri në  trajnimet e stafit mjekësor, pasiguri në vendin e 

punës, etj. Përballë një virusi të panjohur, shoqëruar me humbje jete të 

njerëzve, menaxhimi i situatës nga sistemi ynë shëndetësor, nuk ishte shumë 

efektiv. Politikat e ndjekura nga MSHMS dhe institucionet shëndetësore publike 

dhe jopublike nuk realizuan ofrimin e shërbimit shëndetësor si një e mirë 

publike, qëllim i ekzistencës dhe politikave të tyre, për të rritur cilësinë e jetës së 

qytetarëve. Në kushtet kur Shqipëria sot, referuar standardeve evropiane, 

përballet me sfidën e mbulesës së kujdesit shëndetësor universal në shëndetësi, 

nevojitet që, politikat shtetërore të realizojnë parimet e një të mire publike në 

shërbim të rritjes së cilësisë së jetës së qytetarëve drejt integrimit evropian. Në 

total në këtë auditim janë dhënë 28 rekomandime nga të cilat 7 janë masa për 

përmirësime ligjore dhe 21 masa organizative. Rekomandimet më kryesore janë 

si më poshtë: 

- MSHMS të fillojë hartimin e një strategjie kombëtare të shëndetësisë, 

gjithëpërfshirëse, me plane veprimi konkrete në nivel strategjik dhe 

operativ, objektiva SMART, të rishikuara dhe për situata pandemike në 

vijimësi, me plane konkrete veprimi. Strategjia e Shëndetit duhet të 

udhëhiqet nga vlerësimi i shëndetit si një e drejtë e njeriut e cila garantohet 

nëpërmjet kujdesit shëndetësor efektiv dhe efikas të mirëqeverisur dhe që 

ofron akses të barabartë dhe parimet e, solidaritetit, integritetit, 

transparencës dhe llogaridhënies. 

- MSHMS në bashkëpunim me ISHP dhe OSHKSH të marrin masat për vënien 

në eficiencë të plotë të laboratorëve të shëndetit publikë me pajisjet që 

nevojiten për të evidentuar shkaqet e sëmundjeve infektive, si edhe rritjen 

e numrit të tyre për përballimin e epidemive. 

- MSHMS, në zbatim të pikës 3 të nenit 22 të Ligjit Nr. 45/2019 “Për 

mbrojtjen civile”, si edhe të pikës 5 të nenit 13 Ligjit Nr. 15/2016 në fushën 

e shëndetësisë në raste fatkeqësish, duhet të marrë masat për gatishmërinë 

e spitaleve rajonale dhe të sigurojë funksionimin normal të qendrave 

shëndetësore të njësive të vetëqeverisjes vendore, shërbimin e urgjencës 

mjekësore, duke siguruar edhe rezervat e nevojshme të personelit mjekësor 

dhe të medikamenteve mjekësore dhe furnizimin e plotë të zonave të 

prekura. 

- MSHMS të marrë menjëherë masat për rishikimin e akreditimit të 

institucioneve shëndetësore jopublike lidhur me bazën ligjore, afatet 

kohore të vlefshmërisë dhe fushën e akreditimit, për disa spitale dhe 

laboratorë etj.  

EFEKTIVITETI I AKTIVITETIT TË BIBLIOTEKËS KOMBËTARE 
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Subj

ekti nën auditim: 

 Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë 

Auditimi i performancës me temë “Efektiviteti i aktivitetit të Bibliotekës 

Kombëtare” në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë synoi të ofrojë një 

panoramë të qartë mbi nivelin e efektivitetit të shërbimeve bibliotekare si dhe 

të aktivitetit sipas funksioneve që ajo ka. Auditimi u fokusua në 

përputhshmërinë e veprimeve konform bazës legjislative mbi të cilën BK kryen 

aktivitetin e saj si dhe në realizimin e tre prej objektivave kryesorë që janë; 

1- Zhvillimi i hapësirave; 

2- Sfida teknologjike dhe digjitale; 

3- Aftësimi në informacion, fuqizimi i jetës kulturore. 

Objektivi kryesor i këtij auditimi ishte vlerësimi i efektivitetit të sistemit të 

ngritur për menaxhimin e veprimtarisë bibliotekare përgjatë periudhës 2018-

2020, në përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarëve si në hapësirat e bibliotekës 

ashtu edhe në procesin e digjitalizimit. 

Konteksti auditues:  

Bibliotekat janë institucione kulturore dhe informuese, që realizojnë hyrje të lirë 

në informacion në cilëndo formë që ai të jetë depozituar. Ato grumbullojnë, 

ruajnë, përpunojnë dhe vënë në dispozicion të përdoruesve koleksionet e veta 

që përmbajnë informacion në shërbim të formimit të tyre. Rrjeti kombëtar 

bibliotekar përbëhet nga tërësia e bibliotekave të Republikës së Shqipërisë dhe 

funksionon në bashkëpunim me rrjetin e arkivave dhe atë të muzeve, në bazë të 

legjislacionit shqiptar në fuqi. Çdo shtetas në territorin e Republikës së 

Shqipërisë, pavarësisht nga raca, mosha, seksi, kombësia, formimi arsimor e 

kulturor, gjendja sociale, bindjet politike dhe përkatësia fetare ka të drejtën e 

shërbimit bibliotekar. Shteti garanton mbrojtjen e trashëgimisë kulturore 

dokumentare sipas ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 "Për fondin arkivor kombëtar 

dhe për arkivat" dhe ligjit nr. 9048, datë 07.04.2003 "Për mbrojtjen e pasurisë 

kulturore", ndryshuar me Ligjin nr. 27, datë 17.05.2018 ”Për mbrojtjen e 

trashëgimisë kulturore” si dhe sipas konventave e marrëveshjeve 

ndërkombëtare, në të cilat ai është palë. Kanë kaluar 100 vjet që nga themelimi i 

Bibliotekës Kombëtare, një prej institucioneve kulturore më të rëndësishme të 

Shqipërisë. Sot, BKSH është jo vetëm një institucion arkivor që ruan dëshminë 

dhe trashëgiminë e shkruar, por mbi të gjitha, një dritare gjithnjë e hapur drejt 

dijes, një nxitje për të shkuar në botën e magjishme të librit, të studimit dhe 

Pyetja 

kryesore  

A ka qenë efektiv menaxhimi i veprimtarisë së Bibliotekës 

Kombëtare për periudhën 2018-2020 
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nxënies. Shkolla e Kombëtare e Bibliotekonomisë funksionon në Bibliotekën 

Kombëtare që nga viti 1969. Vitet ’90 sollën mundësi ndryshimi edhe në 

politikat e BKSH-së. Raporti i auditimit të performancës në Bibliotekën 

Kombëtare të Shqipërisë me temë “Efektiviteti i aktivitetit të BKSH”, krahas 

evidentimit të kornizës legjislative mbi të cilën duhet të përputhet organizimi 

dhe funksionimi i BK-së, ka synuar gjithashtu të krijojë një tablo të qartë mbi 

funksionin e çdo sektori në Bibliotekën Kombëtare për vlerësimin e situatës 

aktuale të menaxhimit dhe efektivitetit të aktivitetit të saj kombëtar. Në këtë 

auditim jemi përqëndruar vetem në institucionin kryesor që është BKSH, por 

nuk mund t’a shikonim veprimtarinë e saj të ndarë nga varësia që ajo ka nga 

Ministria e Kulturës si organi përgjegjës që harton dhe ndjek zbatimin e 

strategjisë dhe politikave të zhvillimit në fushën e bibliotekave, në përputhje me 

politikën kulturore të Shtetit Shqiptar.  

Një nga objektivat kryesorë të BKSH, për periudhën në auditim ka qenë sfida 

teknologjike e BKSH dhe procesi i digjitimit të saj. Rolin kryesor në procesin e 

digjitimit e kanë tre sektorët të cilët janë Sektori i Bibliografisë kombëtare, 

sektori i albano-balkanologjisë si dhe sektori i IT-së. Prandaj për të kuptuar dhe 

vlerësuar efektivitetin e këtij procesi me rëndësi, puna audituese u fokusua 

pikërisht në këta sektorë dhe veprimtarinë e tyre për periudhën 2018-2020. 

Megjithëse procesi i digjitimit ka bërë hapa përpara, përsëri ka pasur mangësi 

në menaxhim duke sjellë jo efektivitet dhe pritshmërinë e duhur. Rolin kryesor 

në digjitimin e materialeve bibliotekare e ka Qendra Bibliotekare e Digjitimit të 

Trashëgimisë së Shkruar e cila është pjesë integrale e sektorit të Bibliografisë. 

Mesazhi i auditimit:  

Menaxhimi i aktivitetit të Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë (BKSH) në nivel 

strategjik vuan nga një planifikim pjesërisht efektiv si rezultat i mungesës së një 

strategjie të miratuar nga Ministria e Kulturës në kryerjen e aktiviteteve 

strategjike, mungesës së analizave për të përcaktuar indikatorë të matshëm, 

relevant dhe të arritshëm, si dhe mungesës së targeteve për të vlerësuar 

realizimin e këtyre aktiviteteve vit pas viti, duke shkaktuar kështu pamundësinë 

e monitorimit të vazhdueshëm nga strukturat drejtuese, si dhe mungesën e 

vëmendjes nga Ministria e Kulturës për të vlerësuar realizimin e objektivave 

kryesorë të saj:  

 Zhvillimi i hapësirave; 

 Sfida teknologjike dhe digjitale; 

 Aftësimi në informacion, fuqizimi i jetës kulturore. 

Mungesa e gjurmës së auditimit në proceset e digjitimit të materialeve 

bibliotekare ka sjellë një proces digjitimi pjesërisht efektiv dhe jo të matshëm, të 

materialeve të Fondit bibliotekar. Mungesa e politikave dhe udhëzimeve në 
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ndihmë të procesit të inventarizimit, mangësia e planeve operacionale dhe 

strategjikë të sektorit të zhvillimit të koleksioneve, moskryerja e monitorimit nga 

strukturat drejtuese të BK-së, si dhe mungesa e rregullores së re për institucionin 

në funksion të ndryshimit strukturor të BK-së, ka sjellë mos realizimin e disa prej 

detyrave funksionale që janë: verifikimi dhe inventarizimi i koleksioneve, proces i 

cili rezulton i pa kryer ndër vite duke ndikuar në performancën e dobët të këtij 

sektori. 

Këshilli Shkencor dhe Këshilli Administrativ i Bibliotekës rezulton të kenë qenë 

joefektiv, duke mos përmbushur detyrat e tyre funksionale në kundërshtim me 

nenin 16 dhe 17 të Statutit të BK miratuar me Urdhër nr.70, datë 13.02.2015, si 

dhe nenin 6 të Rregullores nr.136, datë 15.09.2010 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Bibliotekës Kombëtare”, duke sjellë mungesë në gjurmën e 

auditimit, mungesë të planeve të veprimtarisë studimore dhe mungesë te 

eficencës, efektivitetit dhe ekonomicitetit të aktivitetit të BK-së, në procesin e 

digjitalizimit. 

Për të gjitha mangësitë e evidentuara në këtë auditim, KLSH-së ka lënë 

rekomandimet përkatëse të cilat janë fokusuar në hartimin e strategjisë për 

zhvillimin e veprimtarisë së Bibliotekës në vitet e ardhshme, që t’i shërbejë 

krijimit të një mjedisi të favorshëm për rritjen dhe zhvillimin e shërbimeve dhe 

produkteve kulturore dhe krijuese, duke përcaktuar drejt dhe saktë politikat e 

pasurimit, të zhvillimit dhe të arkivimit të koleksioneve bazuar në standardet 

bashkëkohore por dhe sigurimin me mbështetjen financiare të këtyre 

projekteve në varësi të Ministrisë së Kulturës. Veç kësaj janë dhënë një sërë 

masash organizative me qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimit bibliotekar 

por dhe përmirësimit të infrastrukturës së brendshme të Bibliotekës me qëllim 

arkivimin sa më cilësor të librave që ndodhen në të. Në total në këtë auditim 

janë dhënë 30 rekomandime për masa organizative.  

PASTRIMI I QYTETIT NË BASHKINË VLORË 

 

 

 

 

 

Auditimi është kryer në bazë të programit të auditimit miratuar nga Kryetari i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit, nr. 645/3 prot., datë 1.10.2020. Raporti 

Përfundimtar i Auditimit dhe rekomandimet janë miratuar me Vendimin e 

Kryetarit të KLSH-së nr.112, datë 15.09.2021. 

 

Subjektet nën auditim: 

 Bashkia Vlorë 

Pyetja 

kryesore  

A ka ofruar Bashkia Vlorë një shërbim efektiv të pastrimit të 

qytetit për periudhën 2017-2019? 
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Auditimi i performancës me temë “Shërbimi i pastrimit të qytetit” në Bashkinë 

Vlorë synon të ofrojë një panoramë të qartë mbi nivelin e efektivitetit në 

ofrimin e shërbimit të pastrimit të qytetit të Vlorës. Auditimi u fokusua në masat 

dhe veprimet e ndërmarra nga Bashkia Vlorë sa i takon procesit të planifikimit 

dhe mbikëqyrjes së procesit të pastrimit të qytetit, si dhe edukimit publik mbi 

rolin e tyre në mbajtjen pastër të qytetit dhe reduktimin e mbetjeve. Qëllimi i 

këtij auditimi ishte vlerësimi nëse qytetarët po merrnin shërbimin e duhur 

krahasuar me vlerën e shpenzuar për këtë shërbim dhe nëse kontrata mes 

palëve po zbatohej me rigorozitet. 

Konteksti auditues 

Standardet në rritje të jetesës janë shoqëruar nga rritje paralele në prodhimin e 

mbetjeve e si pasojë në rritje të ndotjes mjedisore. Urbanizimi dhe zhvillimet 

spontane të territorit në vitet e fundit e kanë vështirësuar garantimin e një 

shërbimi sa më të plotë dhe efektiv të pastrimit të qytetit. Gjenerimi dhe keq 

menaxhimi i mbetjeve ka efekt të drejtpërdrejtë në zhvillimin e turizmit dhe 

zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit si dhe në integritetin e zonave të 

mbrojtura mjedisore. Shërbimi i pastrimit të mbetjeve urbane, në vetvete 

përmban disa komponentë: 

1. Mënjanimin e çdo dëmi a rreziku për shëndetin, mirëqenien dhe sigurinë e 

jetës së personit.  

2. Garantimin e kërkesave higjieniko-shëndetësore dhe çdo rrezik ndaj ndotjes 

së ajrit, ujit, tokës e nëntokës.  

3. Të ruajë e të mbrojë faunën e florën dhe degradimin e mjedisit e të peizazhit. 

Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve nga Bashkia Vlorë, ky shërbim ka pasur 

problematikat e veta, për shkak të rritjes së popullsisë së qytetit, shtrirjes 

territoriale, krijimit të lagjeve të reja, ndërgjegjësimit të ulët të banorëve në 

hedhjen e mbeturinave, si dhe mos vjeljes plotësisht të tarifës së pastrimit. 

Menaxhimi i mbetjeve në Shqipëri dhe në Bashkinë Vlorë konkretisht, është në 

një nivel të ulët. Problemet e gjenerimit të mbetjeve dhe menaxhimit të tyre 

janë të shumta dhe të ndryshme. Sasitë më të mëdha të gjenerimit të mbetjeve 

(për nga pesha) janë mbetjet nga materialet inerte, në veçanti nga ndërtimet, 

por rreziku më i madh është i lidhur me gjenerimin e mbetjeve të rrezikshme 

(kryesisht industriale). Mbetjet bashkiake kanë nevojë për grumbullim, 

transportim dhe asgjësim të veçantë dhe të kushtueshëm. Hedhjet e 

paautorizuara janë të zakonshme në tokë dhe në rrjedhat ujore, sidomos pranë 

vendbanimeve të vogla. Materialet shpesh lihen ose hidhen në mjedis, duke 

ndotur tokën përreth dhe rrjedhat ujore. Po kështu, është e zakonshme që 

mbetjet shtëpiake dhe të tjera si këto të digjen në ambient të hapur, duke 

shkaktuar gazra helmues. 
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Garantimi i një shërbimi pastrimi efektiv nënkupton linjën e parë të mbrojtjes 

ndaj viruseve apo sëmundjeve infektive. Një qytet i pastër nënkupton mirëqenie 

sociale, ekonomike dhe shëndetësore, duke përmirësuar jetën e qytetarëve, si 

dhe rritjen e numrit të turistëve. Për këtë arsye, shërbimi i pastrimit duhet të 

shihet më tepër si një investim se sa një shpenzim. 

Mesazhi i auditimit 

Shërbimi i pastrimit të qytetit ka rezultuar pjesërisht efektiv. Mangësi vërehen në 

procesin e planifikimit, kryesisht atë financiar, ku Bashkia Vlorë shpenzon një 

vlerë të konsiderueshme për pastrimin e qytetit, e cila nuk mbulohet dot nga të 

ardhurat e mbledhura për pastrimin. Po kështu, kontrata e lidhur mes palëve nuk 

është zbatuar me rigorozitet pasi ka shumë elementë të përcaktuar në të, të cilët 

janë neglizhuar dhe gjithashtu ka mungesë transparence në garantimin e 

përmbushjes së çdo zëri të kontratës. Me gjithë përpjekjet e deri tanishme, 

vëmendja duhet të jetë më e madhe drejt ndërmarrjes së studimeve dhe 

planifikimit të shërbimeve në proporcion me burimet financiare në dispozicion të 

Bashkisë, si dhe kërkesës së shturar të llogarisë ndaj operatorëve ekonomik. 

Për të gjitha gjetjet dhe konkluzionet janë dhënë rekomandime të veçanta me 

qëllim marrjen e masave në dy drejtime të rëndësishme të cilët kanë impakt në 

ofrimin e një shërbimi të tillë. Rekomandimet janë fokusuar në përmirësime 

organizative kryesisht në planifikimin me efiçiencë të shërbimit sa i takon 

mbështetjes në kuadrin rregullator të duhur dhe analizave e planifikimit financiar 

sipas mundësive, si dhe rezultateve të zbatimit të kontratës në funksion të 

përmbushjes me rigorozitet të detyrimeve dhe procesit të mbikëqyrjes. 

 

GJOBAT PËR SHKELJE ADMINISTRATIVE TË KODIT RRUGOR VENDOSUR NGA POLICIA E 

SHTETIT 

 

 

 

 

 

Auditimi është kryer në bazë të programit të auditimit miratuar nga Kryetari i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit, nr. 611/2 prot., datë 03.08.2021. Raporti 

Përfundimtar i Auditimit dhe rekomandimet janë miratuar me Vendimin e 

Kryetarit të KLSH-së nr.233, datë 30.12.2021. 

 

Subjektet nën auditim: 

 Ministria e Brendshme 

 Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 

 

Pyetja 

kryesore  

A është sistemi i sigurisë rrugore sipas standardeve të 

miratuara në mbrojtje të jetës njerëzore të përdoruesve të 

rrugës përmes zbutjes së rreziqeve nga zbatimi efektiv i ligjit 

nëpërmjet veprimeve administrative të policisë? 
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Mesazhi i auditimit 

Policia e Shtetit, pavarësisht punës së mirë në uljen e numrit të përgjithshëm të 

aksidenteve, paraqet dhe disa aspekte jo plotësisht efektive kah rritjes së sigurisë 

rrugore dhe parandalimit të aksidenteve me pasojë vdekjen. Shkaqe të vlerësuara për 

minimizimin e aksidenteve rrugore, ndër të tjera, kanë qenë mungesa e radarëve matës 

të shpejtësisë dhe pajisjeve teknologjike të avancuara, mungesa e pjesëmarrjes në 

mënyrë proaktive së bashku me partnerët e tjerë në përpjekjet e përbashkëta për të 

zgjidhur problemet e sigurisë rrugore, organizimi rutinor i shërbimeve policore, si dhe 

fokusimi më shumë për gjobat “për ndalim / qëndrim të gabuar” se sa në ato për 

“tejkalim shpejtësie”. 

Policia e Shtetit, për periudhën 2017 – 2020, në disa aspekte që lidhen me evidentimin 

e kundërvajtjeve rrugore dhe administrimin e gjobave, nuk ka qenë plotësisht efektive. 

Radhët e gjata të krijuara para komisioneve të vendosjes së gjobave (OASH) kanë 

krijuar shpeshherë paqartësi tek qytetarët (sidomos ato kryeqytetas), si dhe 

procesverbalet e gjobave paraqiten shpesh me gabime dhe pasaktësi në plotësim. Vlera 

prej 9.8 milionë lekë për shpenzime gjyqësore e përmbarimore në çështjet e humbura 

me qytetarët si pasojë e ankimimit të gjobave, rezulton e shpenzuar pa eficiencë. 

Konteksti auditues 

Nga auditimi i analizave vjetore të Drejtorisë së Policisë Rrugore, rezultoi se ka 

akoma një organizim “rutinë” të shërbimeve, të cilat nuk u përgjigjen në kohë 

nevojave dhe ngarkesave të trafikut rrugor. Në disa akse rrugore nuk arrihet të 

planifikohen shërbime dhe ato janë jashtë kontrollit të policisë, sepse forcat e 

mjetet kryesore policore planifikohen në qytete dhe qendra urbane ku ka dhe 

shërbim të Patrullës së Përgjithshme.  Gjithashtu, ka raste që mjetet ndalohen 

nga punonjësit e policisë në mënyrë rutinë pa objekt kontrolli dhe pa bërë 

shkelje, praktika që dëmtojnë imazhin e Policisë, pengojnë qarkullimin dhe 

vonojnë drejtuesit e mjeteve pa pasur si qëllim ndërgjegjësimin ose ndëshkimin 

e ndonjë kundërvajtjeje.  Nga intervistat zyrtare në Drejtoritë Vendore të 

Policisë objekt auditimi dhe nga auditimi i Analizave vjetore të Drejtorisë së 

Policisë Rrugore, rezultoi se organizimi strukturor është i pamjaftueshëm për të 

mbuluar fluksin dhe dinamikën e shërbimeve rrugore. Problem shumë i madh 

ngelet dhe menaxhimi i trafikut në zonat turistike duke sjellë sforcim shumë të 

madh të të gjitha shërbimeve e duke bërë që efektivët të punojnë mbi 

kapacitete. 

Drejtoria e Policisë Rrugore për patrullimin rrugor të marrë masat përkatëse që 

paraprakisht të krijojë kushte për studimin dhe organizimin e shërbimeve sipas 

dinamikës reale të trafikut rrugor dhe jo thjesht rutinë, duke shtuar numrin e 

patrullimit dhe të agjentëve verifikues për akset më problematike.  

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, në bashkëpunim me Ministrinë e 

Brendshme, të marrin masat përkatëse për implementimin e sistemeve të 

avancuara teknologjike si edhe për shfrytëzimin maksimal të pajisjeve që 
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aktualisht ka në dispozicion, me qëllim mbikëqyrjen cilësore dhe efektive të 

qarkullimit rrugor, si dhe evidentimin e qartë e në kohë reale të kundërvajtjeve 

rrugore, me mjete si radarë, etilometra, drogë-testues, kamera trupore dhe 

pajisje të tjera teknologjike që shërbejnë për të monitoruar trafikun me 

efektivitet dhe efiçiencë dhe për të ulur ndjeshëm numrin e aksidenteve të 

rënda. 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, në bashkëpunim me Ministrinë e 

Brendshme dhe në kuadër të përmirësimit të sistemit të kontrollit rrugor,t’i japë 

prioritet azhurnimit dhe përmirësimit të sistemit elektronik “e-gjoba”, me qëllim 

automatizimin dhe perfeksionimin e konstatimit të kundërvajtjeve rrugore, 

vendosjes së gjobave dhe vjeljes së tyre. 

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, në bashkëpunim me institucionet 

përkatëse si Ministria e Brendshme apo Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së 

Informacionit, të marrë masa për të zhvilluar dhe implementuar një sistem 

informatikë inovativ për skedulimin e saktë të paraqitjes së qytetarëve pranë 

Organit Administrativ Shtetëror, si edhe trajtimin e masave administrative dhe 

korrespondencës me të edhe në mënyrë elektronike, me qëllim dhe shmangien 

e radhëve të gjata nëpër komisione.    

Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, në bashkëpunim me entet pronare 

të rrugëve, Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Këshillin 

Ndërministror për Sigurinë Rrugore, të marrin masa për hartimin e një strategjie 

të re Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Rrugore, duke përcaktuar objektiva 

realiste dhe duke e shoqëruar me programe shumë-planëshe, plane veprimi dhe 

objektiva SMART. Gjithashtu Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit të 

kërkojë ngritjen e një grupi pune ndërinstitucional, me partnerë vendas dhe/ose 

të huaj, për përllogaritjen e kostove të aksidenteve sipas praktikave më të mira 

të Bankës Botërore.       

PERFORMANCA E SHËRBIMIT TË MBROJTJES NGA ZJARRI NË SHQIPËRI 
 

 

 

 

Auditimi është kryer në bazë të programit të auditimit miratuar nga Kryetari i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit, nr. 610/3 prot., datë 04.08.2021. Raporti 

Përfundimtar i Auditimit dhe rekomandimet janë miratuar me Vendimin e 

Kryetarit të KLSH-së nr.13, datë 20.01.2022. 

 

Subjektet nën auditim: 

 Ministria e Brendshme 

Pyetja 

kryesore  

A është menaxhuar në mënyrë efektive shërbimi i mbrojtjes 

nga zjarri, nga institucionet përgjegjëse në nivel vendos dhe 

qendror, për periudhën 2018-2020? 
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 Drejtoria e Përgjithshme e Mbrojtjes nga Zjarri 

 Drejtoritë Vendore të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri në bashkinë Tiranë 

dhe Vlorë 

Mesazhi i auditimit            

Menaxhimi i Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri në Shqipëri, pavarësisht punës 

dhe përpjekjeve, në nivel qendror e lokal, nuk ka rezultuar mjaftueshëm efektiv 

në drejtim të ngritjes, funksionimit dhe monitorimit të këtij shërbimi. Kjo situatë 

ka ardhur si rezultat i mungesës së një strategjie në kryerjen e aktiviteteve të 

miratuara nga Ministria e Brendshme, pas decentralizimit të këtij shërbimi, mos 

ngritjes së strukturave të duhura në nivel qendror dhe vonesave në hartimin e 

kuadrit ligjor rregullator pёr këtë shërbim. Për rrjedhojë, masat e marra nga 

Ministria e Brendshme, nëpërmjet Drejtorisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe 

Shpëtimi (DPMZSH) dhe Drejtoritë Vendore të MZSH-së, në Bashkinë Tiranë dhe 

Vlorë, nuk kanë qenë të mjaftueshme për realizimin e objektivave si për 

parandalimin nga zjarri, ashtu edhe për inspektimin sipas standardeve rajonale e 

bashkëkohore në garantimin e sigurisë publike. 

DPMZSH, duke mos hartuar një strategji të menaxhimit të burimeve njerëzore, 

nuk ka funksionuar sipas kuadrit rregullator ligjor të veprimtarisë së tij, si dhe 

nuk ka arritur objektivat, ku mbi të gjitha vihet re mungesa e një Shkolle për 

Trajnimin Zjarrfikës, duke e renditur Shqipërinë në vendet e pakta me mungesën 

e një shkollë të tillë. Për shërbimin zjarrfikës, nuk është realizuar në shkallë 

kombëtare, mbështetja me fonde në lidhje me ngritjen e infrastrukturës dhe të 

flotës me mjete e pajisje sipas standardeve të vendeve të tjera të Ballkanit, për 

të siguruar vijueshmërinë pas decentralizimit të këtij shërbimi. 

Nga auditimi i këtij shërbimi në nivel qendror dhe vendor, të fokusuar në dy 

bashki të mëdha si Bashkia Tiranë dhe Bashkia Vlorë, rezultoi se masat e marra 

për funksionimin efektiv të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi janë 

të pamjaftueshme për të garantuar një shërbim të sigurt, të qëndrueshëm dhe 

sipas standardeve bashkëkohore. Nuk është arritur akoma mbulim i plotë i 

territorit sa i takon kontrollit dhe monitorimit në terren të sistemit të mbrojtjes 

nga zjarri për pallatet e banimit, referuar këtu përcaktimeve të normativave 

teknike, si dhe nuk ka një hartë të Hidrantëve Zjarrfikës të ndërtuar nga UKT, e 

cila të jetë lehtësisht e disponueshme për shërbimin në vendngjarje. 

Institucionet përgjegjëse për MZSH-në reflektojnë një mungesë efektiviteti në 

ushtrimin e detyrave, koordinimin e palëve pjesëmarrëse në proces, si dhe 

angazhimin e detyrimin ligjor për realizimin në praktikë të shërbimit të 

mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit të sigurt e të plotë, në funksion të sigurisë 

publike. 
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Konteksti i auditimit 

Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi është një strukturë e specializuar e 

gatishmërisë së përhershme, misioni i këtij shërbimi është inspektimi, 

parandalimi dhe ndërhyrja në raste zjarresh. Zjarrfikësit bëjnë mbikëqyrjen 

kundër zjarrit si dhe japin ndihmën e parë në raste emergjente, prandaj 

nevojitet që personeli të jetë profesionist e i mirë trajnuar për një mbulim më të 

mirë e më të plotë të territorit të shërbimit i cili lidhet me shpejtësinë e 

efikasitetin e shërbimeve. Shqipëria vitet e fundit ka pasur një zhvillim 

administrativ, të infrastrukturës urbanistike e të popullsisë i cili kërkon një tërësi 

masash tekniko-legjislative të nevojshme për organizimin e forcave të 

ndryshme, mjeteve, pajisjeve zjarrfikëse, metodave e taktikave, të cilat 

përdoren për ndërhyrjen në shuarjen e zjarrit, evakuimin dhe shpëtimin e jetës 

së njerëzve, kafshëve dhe pronës.  

Për të vlerësuar rrezikun e zjarrit, fillimisht është e nevojshme të analizohen 

faktorët që karakterizojnë procesin e djegies. Djegia, është një fenomen 

kompleks, në të cilin mund të marrin pjesë lëndë djegëse të natyrave të 

ndryshme, në kushte mjedisore gjithmonë të ndryshme. Kur procesi i djegies 

fillon dhe përhapet në mënyrë aksidentale, ai mund të konsiderohet zjarr. Zjarri 

është një proces djegieje i padëshiruar dhe i pakontrolluar, i cili mund të 

zhvillohet nëse në të njëjtin vend, janë të pranishëm një ose më shumë 

substanca djegëse (në gjendje të marrin flakë), një lëndë që ndihmon procesin e 

djegies (p.sh. oksigjeni që përmbahet në ajër) dhe, së fundmi, burime të 

energjisë që aktivizojnë procesin e djegies. 

Ministria e Brendshme me strukturat e saj të varësisë, Drejtorinë e Përgjithshme 

të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit dhe Drejtorinë Juridike në Ministri, të 

marrin në konsideratë të plotë përcaktimet e nenit 54 të ligjit nr. 152/2015 datë 

21.12.2015 për “Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri në Shqipëri” me qëllim 

kryerjen dhe përcjelljen e propozimeve për nxjerrjen e aktit nënligjor nga 

Këshilli i Ministrave në zbatim të pikës 2 të nenit 36 “Lidhja e kontratës dhe tarifat” 

të cilat përcaktohen me vendim të Këshillit Ministrave”. 

Ministria e Brendshme të marrë në konsideratë situatën ligjore të trajtuar, për 

zhbllokimin e situatës aktuale trajtuar në lidhje me kriteret përzgjedhëse dhe 

konkurruese për postin e Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit të Mbrojtjes nga 

Zjarri dhe Shpëtimi. 

Ministria e Brendshme të marrë masa të shpejta me qëllim hartimin dhe 

miratimin e draftit ligjor si dhe përcjelljen në një periudhë kohore sa më të 

shpejtë, për miratim, pranë Këshillit të Ministrave në respektim të standardeve 

dhe kritereve minimale që nevojiten për konkurrimin në këtë nivel drejtues të 

administratës shtetërore, i cili korrespondon me postin e Drejtorit të 

Përgjithshëm të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi. 
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Drejtoria e Përgjithshme e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit MZSH-së në 

Ministrinë e Brendshme në bashkëpunim me strukturat e Ministrisë së 

Brendshme si dhe Institucionet Publike të kompetencës të marrë masa me 

qëllim standardizimin edhe përcaktimin e kushteve të plota tekniko-ligjore gjatë 

veprimtarive të importit dhe tregtimit të pajisjeve për shuarjen dhe mbrojtjen 

nga zjarri sipas një kuadri ligjor te plotë dhe në veçanti sipas standardeve me të 

mira me të cilat operojnë vendet e  Bashkimit Evropian. 

Bashkia Tiranë dhe Bashkia Vlorë, në plan veprimet e masave emergjente që do 

të nxjerrin për parandalimin dhe mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave nga zjarri, të 

parashikojnë edhe koordinime emergjente për zgjidhje situatash zjarri masive 

brenda qendrave të banuara urbane sipas një plani masash të bazuar edhe në 

hidrantët respektive të stacionuar më parë duke u nisur edhe nga risku 

jashtëzakonisht i lartë që mbartin këto raste zjarri dhe nga përqendrimi i lartë i 

popullsisë në qytetet kryesore Tiranë dhe Vlorë. 

EFEKTIVITETI I PROGRAMEVE PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË FATKEQËSISË 

NATYRORE 2019 

 

 

 

Auditimi është kryer në bazë të programit të auditimit miratuar nga Kryetari i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit, nr. 200/15 prot., datë 13.07.2021. Raporti 

Përfundimtar i Auditimit dhe rekomandimet janë miratuar me Vendimin e 

Kryetarit të KLSH-së nr.17, datë 25.01.2022. 

 

Subjektet nën auditim: 

 Ministria e Shtetit për Rindërtim 

 Ministria e Financave dhe ekonomisë 

 Në bashkitë: Tiranë dhe Durrës 

 Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile 

 Agjencia Kombëtare të Planifikimit të Territorit 

 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 

Mesazhi i auditimit 

Edhe pse institucionet përgjegjëse në këto vite kanë qenë aktive në menaxhimin 

e situatës së post tërmetit të vitit 2019, performanca e tyre nuk ka qenë 

plotësisht efektive. Krahas mungesës së hartimit dhe miratimit nga ana e 

Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile të politikave me qëllim parandalimin, 

zbutjen dhe gatishmërinë e risqeve të katastrofave natyrore të cilat janë të 

përcaktuara në legjislacionin për mbrojtjen civile, një ndër dokumentet kryesore 

i cili nuk është miratuar është Programi i Përgjithshëm i Rindërtimit. Portali unik 

Pyetja 

kryesore  

A ka qenë efektiv menaxhimi i tërmetit të 26 nëntorit 2019? 
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qeveritar i cili duhej të garantonte transparencën e plotë në funksion të 

përdorimit të fondeve të procesit të rindërtimit nuk është konceptuar dhe nuk 

përmbush të gjitha detyrimet e përcaktuara në Aktin Normativ për përballimin e 

pasojave të fatkeqësisë natyrore. Fondet e alokuara në Bashkitë Tiranë dhe 

Durrës nuk janë bërë në përputhje të plotë me PDNA (Post Dissaster Needs 

Assessment – Vlerësimi i Nevojave Post Kastrofe) i cili është i vetmi dokument 

orientues që ka përllogaritur dëmet sipas sektorëve të veçantë si për shembull 

shëndetësi, arsim, infrastrukturë, banesa etj. Nga ana tjetër bashkëpunimi dhe 

koordinimi midis institucioneve nuk ka rezultuar plotësisht efektiv sa i përket 

shkëmbimeve të informacioneve, kontributeve në natyrë, trajnimeve për raste 

të fatkeqësive natyrore etj. Bashkitë Tiranë dhe Durrës nuk kanë dërguar të 

dhëna në AKMC lidhur me akt vlerësimet e bëra në subjekte të dëmtura nga 

tërmeti i 2019. Edhe pse me vonesë, miratimi i Programit të Përgjithshëm të 

Rindërtimit me qëllim planifikimin dhe përcaktimin e afateve kohore për 

përballimin e pasojave të tërmetit të 2019 do të ndihmonte të gjithë procesin e 

rindërtimit në tërësi. 

Konteksti i auditimit 

Shqipëria u godit nga një tërmet i fortë me magnitudë 6.3 të shkallës Richter në 

thellësi 38 km. Epiqendra e këtij tërmeti ishte 22 km nga Durrësi dhe 30 km nga 

Tirana. Në këtë zonë në të cilën bashkohen Pllaka Euroaziatike dhe Pllaka 

Adriatike kanë ndodhur shumica e tërmeteve të regjistruara në vendin tonë. Si 

rezultat i këtij tërmeti u prekën në total 202,291 njerëz, nga të cilët 47,263 në 

mënyrë direkte dhe 155,029 indirekt. Tërmeti shkaktoi 51 humbje jete nga të 

cilët shtatë ishin fëmijë të moshës 0-14 vjeç, 34 të moshës 15-59 vjeç dhe 10 të 

tjerë të moshës mbi 60 vjeç. Gjithashtu, 913 njerëz u plagosën. Në total u 

arritën të shpëtoheshin 48 njerëz, 38 nga ekipet e shpëtimit dhe 10 të tjerë nga 

njerëz të rastësishëm që i dhanë ndihmën e pare të prekurëve nga tërmeti.16 

Rreth 17,000 njerëz u zhvendosën si rezultat i humbjes së shtëpive të tyre. 

Autoritetet kryesore të vendit tonë e përshkruan tërmetin e 26 Nëntorit të 2019 

si më të fortin e 30 viteve të fundit. Bashkitë më të prekura nga ky tërmet 

rezultuan Shijaku, Durrësi, Kruja, Tirana, Kamza, Kavaja, Vora, Kavaja, 

Rrogozhina, Kurbini dhe Mirdita. 17  

Referuar PDNA (Post Disaster Needs Assessments-Vlerësimit të Nevojave Post 

Katastrofë) i cili është dokumenti i vetëm që ka grumbulluar vlerësimet e 

efekteve dhe dëmeve18 të shkaktuara nga tërmeti i nëntorit të 2019 shuma 

                                                           
16 Post-Disaster Needs Assessment, Volume A, the Government of Albania, the European Union, the 
United Nations agencies, and the Ëorld Bank 2020, fq 16.  
17 Post-Disaster Needs Assessment, Volume A, the Government of Albania, the European Union, the 
United Nations agencies, and the Ëorld Bank 2020, fq 6,7.  
18 Dëmet janë shkatërrimi i pjesshëm ose i plotë i infrastrukturës fizike, ndërsa humbjet janë vlera e të 
ardhurave të reduktuara si dhe kosto shtesë me qëllim ofrimin e të njëjtit shërbim apo funksion.  

https://sq.wikipedia.org/wiki/T%C3%ABrmeti
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totale e shkatërrimit në 11 bashkitë përllogaritet afërsisht në 985 milionë euro 

(121.1 miliardë lekë). Shumica e dëmeve është regjistruar në sektorin e 

banesave (78.5%), e ndjekur nga sektori i Prodhimit (8.5 %) dhe sektori i arsimit 

(7.4 %). Referuar pronësisë, 76 % të tyre kanë ndodhur në prona private dhe 

23.5 % në prona publike. Në lidhje me shpërndarjen gjeografike të dëmit dhe 

humbjes (Tabela 2), Bashkia e Durrësit është më e prekura ku dëmet 

përllogariten në 303.8 milion EURO (3.74 miliardë lekë) ose 32.4% e totalit, e 

ndjekur nga Bashkia Tiranë me 284.3 milion euro (3.5 miliardë lekë) ose 30% e 

totalit, e më tej Kruja me 84.2 milion EURO (1.04 miliardë lekë) ose 9% e totalit 

e me rradhë Bashkitë e tjera.19 

Auditimet e performancës vlerësojnë nëse synimet e politikave dhe skemat 

qeverisëse lidhen me problemet reale të shoqërisë dhe shqetësimet e palëve të 

interesit, duke dhënë një informacion shumë më të gjerë mbi ecurinë e të gjithë 

projekteve dhe programeve në entet publike të audituara. Këto auditime kryhen 

duke u bazuar tek Standardet Ndërkombëtare ISSAI dhe Udhëzuesi i Auditimit të 

Performancës (ISSAI 300, 3000, 3100, 3200, 5100 dhe 5200), Manuali i Auditimit 

të Departamentit të Performancës, Indikatorët e Performancës sipas praktikave 

më të mira audituese, të cilat shërbejnë si udhërrëfyes për konceptimin, 

planifikimin, kryerjen, konkludimin dhe ndjekjen e rekomandimeve të auditimit 

të performancës. 

Mungesa e Strategjisë Kombëtare për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë 

(SKZRF) sjell efekte negative në politikat dhe aktivitetet e institucioneve dhe të 

strukturave qendrore e vendore përgjegjëse në menaxhimin e riskut nga 

fatkeqësitë. Megjithatë, gjatë kohës së kryerjes së këtij auditimi, ka filluar punën 

për përgatitjen dhe hartimin e Strategjisë Kombëtare për Zvogëlimin e Riskut 

nga Fatkeqësitë. Me anë të Urdhërit nr. 57 të Kryeministrit datë 29.06.2021 “Për 

ngritjen e grupit ndërinstitucional dhe grupit teknik ndërinstitucional të punës 

për përgatitjen e Projektit të Strategjisë Kombëtare për Zvogëlimin e Riskut nga 

Fatkeqësitë” është ngritur grupi ndërinstitucional i punës i përbërë nga një sërë 

Zëvendës Ministrash si dhe Agjenci e Institucione të ndryshme publike. 

AKMC në cilësinë e grupit teknik ndërinstitucional të punës të marrë masa dhe 

të bashkëpunojë me grupin ndërinstitucional të punës me qëllim hartimin e 

Strategjisë Kombëtare për Zvogëlimin e Riskut nga Fatkeqësitë deri në miratimin 

e saj me VKM.  

AKMC në cilësinë e organizatorit të mbledhjeve të grupit ndërinstitucional të 

punës lidhur me Vlerësimin e Riskut në nivel qendror si dhe në cilësinë e 

raportuesit periodik te Kryeministri, të marrë masa dhe të bashkëpunojë me të 

                                                           
19 Post-Disaster Needs Assessment, Volume A, the Government of Albania, the European Union, the 
United Nations agencies, and the Ëorld Bank 2020, fq 8. 
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gjithë anëtarët e grupit ndërinstitucional të punës me qëllim hartimin e 

Vlerësimit të Riskut në nivel qendror.  

Plani Kombëtar i Emergjencave Civile i miratuar me VKM nr. 835 datë 

03.12.2004 është bazuar në Ligjin nr. 8756, datë 26 mars 2001, “Për 

emergjencat civile”, ligj që është shfuqizuar me hyrjen në fuqi të Ligjit nr 

45/2019 “Për mbrojtjen civile”. Krahas bazës ligjore, duke qenë se kanë kaluar 

rreth 17 vjet, ky plan nuk është i përshtatshëm dhe efektiv në kushtet e sotme 

duke qenë se gjatë kësaj kohe institucionet dhe organizmat publike kanë pësuar 

ndryshime në organizimi si dhe në ndarje përgjegjësie sa i përket strukturave, 

duke e bërë të pamundur zbatimin e këtij plani. 

AKMC në cilësinë e grupit teknik ndërinstitucional të punës të marrë masa dhe 

të  bashkëpunojë me grupin ndërinstitucional të punës me qëllim hartimin e 

Planit Kombëtar të Emergjencave  Civile në përputhje me Ligjin nr. 45/2019 “Për 

mbrojtjen civile”, neni 23 pika 6 dhe Urdhërin nr. 58 të Kryeministrit datë 

29.06.2021 “Për ngritjen dhe funksionimin e grupit ndërinstitucional dhe grupit 

teknik ndërinstitucional të punës për përgatitjen e Projektit të Planit Kombëtar 

për Emergjencat Civile”. 

AKMC nëpërmjet një llogarie në një bankë të nivelit të dytë, të marrë masa për 

të krijuar një fond solidariteti, për mbrojtjen civile në përputhje me Ligjin nr. 

45/2019 “Për mbrojtjen civile”, neni 66. 

PERFORMANCA E INSTITUCIONEVE REZIDENCIALE TË PËRKUJDESIT SHOQËROR 

PËR FËMIJË 

 

 

 

 

 

Auditimi është kryer në bazë të programit të auditimit miratuar nga Kryetari i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit, nr. 505/15 prot., datë 09.08.2021. Raporti 

Përfundimtar i Auditimit dhe rekomandimet janë miratuar me Vendimin e 

Kryetarit të KLSH-së nr.16, datë 21.01.2022. 

 

Subjektet nën auditim: 

 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 

 Shërbimin Social Shtetëror 

 Në bashkitë: Durrës,Shkodër, Vlorë,Korcë, Sarandë 

Mesazhi i auditimit 

Veprimtaria institucioneve të përfshira në menaxhimin e institucioneve rezidenciale të 

përkujdesit shoqëror për fëmijë nuk ka rezultuar efektive. Me gjithë përpjekjet e 

Pyetja 

kryesore  

A ka qenë efektive veprimtaria e institucioneve përgjegjëse 

për garantimin e një jetese dinjitoze të fëmijëve jetim në 

institucionet rezidenciale të përkujdesit shoqëror për 

periudhën 2018 - 2020? 
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vazhdueshme në këtë drejtim, ende nuk mund të konsiderohet t’i ketë përmbushur 

qëllimet kryesore të saj. Mangësitë më të qenësishme në menaxhimin e këtyre 

institucioneve vërehen në nivel të vetëqeverisjes vendore. Ende pas shumë viteve nga 

nisja e decentralizimit të shërbimeve të përkujdesit shoqëror dhe deinstitucionalizimit20 

të fëmijëve, njësitë e vetëqeverisjes vendore nuk kanë arritur të ndërtojnë struktura 

vendore të përshtatshme (në numër dhe në figura profesionale) për të menaxhuar këto 

procese, me rezultatin e vetëm të lenies së institucioneve të përkujdesit shoqëror në 

administrim të dyfishtë. Ato ende janë në fazat e para të implementimit të fondit social 

dhe nuk kanë arritur të krijojnë kushtet minimale në territor për të ndërmarrë mbi 

shpatulla kostot financiare dhe shoqërore të decentralizimit dhe deinstitucionalizimit. 

Konteksti i auditimit 

Realiteti shqiptar pasqyron një shoqëri ku problemet sociale janë të mprehta, ku 

mirëqenia dhe mjedisi ku jetojmë janë çështje të prekura përditë, por që çdo ditë 

nxjerrin nevojën e ndërhyrjes shumë planesh shtet-shoqëri, ku shtresa dhe kategori të 

ndryshme sociale vulnerabël, kërkojnë më shumë barazi dhe integrim me pjesën tjetër 

të shoqërisë. Në këto kushte, respektimi dhe vlerësimi i dinjitetit të fëmijëve në 

përgjithësi, veçanërisht i kategorive të fëmijëve jetimë, përfshirë këtu fëmijët e 

sistemuar në institucionet rezidenciale të përkujdesjes shoqërore, si dhe të fëmijëve që 

shfrytëzohen për të punuar janë një sfidë e madhe që lidhet pazgjidhshmërisht me 

afirmimin dhe respektimin e të drejtave dhe lirive të tyre themelore, në një shoqëri që 

përditë aspiron vendosjen dhe konsolidimin e vlerave demokratike. 

Zhvillimi i këtij auditimi ka një rëndësi të veçantë për shkak të problematikave dhe 

vështirësive të shumta me të cilat fëmijët jetim përballen në përpjekjet për tu përfshirë 

në jetën sociale, kulturore dhe edukuese, me të drejta dhe mundësi të barabarta si çdo 

fëmijë tjetër. Objektivat kryesore të institucioneve rezidenciale të përkujdesit shoqëror 

janë; njohja e potencialit të fëmijëve duke i udhëzuar dhe shoqëruar ata në rrugën e 

tyre drejt pavarësisë dhe duke i bërë ata anëtarë aktiv të shoqërisë, si dhe; 

mbështetjen e familjeve që të qëndrojnë të bashkuara. Sidoqoftë, nëse fëmijët nuk 

mund të rriten në familjen e tyre biologjike ata duhet të mbështeten për të krijuar 

lidhje të qëndrueshme në një mjedis familjar, si dhe duke u siguruar që vëllezërit dhe 

motrat të qëndrojnë të bashkuar. Nga verifikimet paraprake rezulton se objektivat në 

përgjithësi nuk janë realizuar me efektivitet. 

Shërbimi Social Shtetëror, në bashkëpunim me pushtetin vendor dhe OJF relevante në 

fushën e shërbimeve sociale të angazhohet maksimalisht për të krijuar një planifikim 

vjetor trajnimesh të qëndrueshme për stafet respektive të IPSH – ve dhe bashkive 

Shërbimi Social Shtetëror të angazhohet maksimalisht, brenda kompetencave të veta 

ligjore e duke iu drejtuar përsëri institucioneve përkatëse, me qëllim përmirësimin e 

standardeve aktuale për shërbimet e përkujdesit shoqëror për fëmijët në institucionet 

rezidenciale, duke promovuar mirëmenaxhimin e këtyre institucioneve në interesin e 

më të mirë të fëmijës. 

                                                           
20 Deinstitucionalizimi është një process i cili parashikon kalimin e fëmijëve nga kujdesi institucional në 
përkujdesje alternative në një mjedis familjar të bazuara në komunitet. 
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Shërbimi Social Shtetëror të angazhohet me qëllim identifikimin e partnerëve të duhur 

kombëtarë dhe ndërkombëtarë për ta mbështetur atë në konceptimin, hartimin dhe 

miratimin e një metodologjie gjithëpërfshirëse, për të kryer procesin e monitorimit të 

shërbimeve të përkujdesit shoqëror në përgjithësi, e jo vetëm të shërbimeve që 

përfitohen në institucione rezidenciale. 

Bashkitë Durrës, Korçë, Sarandë, Vlorë dhe Shkodër të angazhohen maksimalisht me 

qëllim sigurimin e një shpërndarje uniforme të shërbimeve në territor dhe sipas 

kategorive në nevojë, për të respektuar kriterin 1 punonjës social çdo 6,000 – 10,000 

banorë, si dhe rekrutimin e stafit duke respektuar përshkrimet e punës me arsimin 

përkatës. 

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Shërbimi Social Shtetëror të 

ndërmarrin të gjitha iniciativat e nevojshme për të rishikuar Ligjin nr. 8153, datë 31 

tetor 1996, “Mbi statusin e jetimit”, i ndryshuar, duke reflektuar në të ndryshimet 

përkatëse në terminologji dhe kritere të përfitimit të statusit, nisur nga fakti se termi 

“jetim” nuk përmendet në asnjë dokument ndërkombëtar dhe as në Kodin e Familjes. 

Monitorimet e detyrueshme të kryera nga Shërbimi Social Shtetëror, dhe Auditi i 

Brendshëm (Shërbimi Social Shtetëror dhe bashkitë), në planifikimin e kontrolleve ndaj 

IPSH-ve duhet të prekin të gjithë problematikën e këtyre institucioneve dhe ta 

paraqesin atë me vërtetësi përpara strukturave përgjegjëse, për të bërë të munduar 

marrjen e masave në kohën e duhur.  

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të marrë masa dhe të hartojë e miratojë 

normën ushqimore për fëmijët jetim që trajtohen në Institucionet e Përkujdesit 

Shoqëror, duke i dhënë fund trajtimit rastësor të këtij problemi nga secila IPSH më vete.  

Shërbimi Social Shtetëror të kryejë një planifikim të studiuar me qëllim që fondet 

buxhetore të alokura IPSH-ve të përmbushin nevojat ekonomiko-financiare të 

veprimtarisë për të cilat ato janë ngritur, si dhe të kryejë analiza financiare të kostos 

vjetore të trajtimit të një fëmije në IPSH, duke shmangur kështu diferencat në trajtimin 

ushqimor të fëmijëve ndërmjet IPSH që operojnë në vendin tonë.   

EFEKTIVITETI I MASAVE TË MARRA PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT NGA 
ABUZIMET ME PESHËN DHE MATJET 

 

 

 

 

Auditimi është kryer në bazë të programit të auditimit miratuar nga Kryetari i 

Kontrollit të Lartë të Shtetit, nr. 612/2 prot., datë 29.07.2021. Raporti 

Përfundimtar i Auditimit dhe rekomandimet janë miratuar me Vendimin e 

Kryetarit të KLSH-së nr.234, datë 30.12.2021. 

 

Subjektet nën auditim: 

 Ministria e Financave dhe Ekonomisë 

 Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë 
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Mesazhi i auditimit 

Megjithëse prej vitesh është ndërtuar sistemi kombëtar i metrologjisë, 

efektiviteti i kërkuar prej tij, ende nuk rezulton të jetë në nivelin e duhur. 

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, përgjatë periudhës 2018-2020, ka 

shfaqur mungesë eficience dhe efektiviteti, në ushtrimin e detyrave, në funksion 

të zhvillimit dhe fuqizimit të sistemit të metrologjisë. Nga ana tjetër, me gjithë 

përpjekjet e bëra, nuk është arritur niveli i kërkuar i përgatitjes teknike 

profesionale të stafit të strukturave verifikuese të metrologjisë dhe i 

bashkëpunimit të tyre me institucionet që janë pjesë e infrastrukturës së 

cilësisë.  

Gjithashtu ndërmarrja e disa nismave ligjore nga Ministria e Financës dhe 

Ekonomisë, në periudhë afatgjatë rrezikojnë të ndikojnë negativisht në cilësinë e 

shërbimit metrologjik të ofruar, por edhe në garantimin e mbrotjes së 

konsumatorit nga abuzimet me peshën dhe matjen. Me qëllim zhvillimin, si dhe 

mbrojtjen e plotë të konsumatorit, është i nevojshëm jo vetëm konsolidimi i 

këtij sistemi në fushat ekzistuese, por edhe zgjerimi në fusha të reja, veçanërisht 

në atë të shëndetësisë, të cilësisë së produkteve ushqimore, të sigurimit teknik.  

Konteksti i auditimit 

Në një shoqëri të tregut të lirë, cilësia dhe siguria e produkteve, merret përsipër nga 

sektori privat, si dhe tregu vendos rregullat e prodhimit dhe tregtisë. Megjithatë, në 

praktikë çdo vend ka një sektor publik dhe shteti rregullon disa aktivitete të sektorit 

privat, veçanërisht në fushat e prodhimit, shërbimeve dhe tregtisë. Çështja është se, 

cilat fusha rregullohen dhe në ç’mënyrë rregullohen ato. Në botën globale, kjo krijon 

probleme pasi rregulla të ndryshme në vende të ndryshme sjellin vështirësi për 

prodhuesit dhe tregtarët ndërkufitarë. Në këto kushte, është shumë i rëndësishëm fakti 

që të gjitha vendet tregtuese të kenë një sistem eficient rregullator teknik, i cili kërkon 

dy elemente thelbësore, rregulla dhe monitorim. Nga njëra anë, kjo kërkohet me synim 

mbrojtjen e konsumatorit dhe shtetit dhe nga ana tjetër heqjen e kufizimeve të 

panevojshme për të bërë biznes dhe tregti të lirë. Ky optimizim i rregullave teknike 

varet gjerësisht nga infrastruktura e cilësisë që disponohet, e cila ka disa element kyç si, 

standardizimi, metrologjia (matja), akreditimi, testim-certifikimi, vlerësimi i 

konformitetit. Pikërisht kjo infrastrukturë përbën themelin e reformave në tregun e 

brendshëm, të cilat krijojnë premisat për vendime të rëndësishme lidhur me cilësinë e 

jetës së qytetarëve, në lidhje me mbrojtjen e shëndetit, ambientit, sigurinë e 

përgjithshme teknike, mbrojtjen e interesave ekonomike të konsumatorit dhe të 

sektorit privat, në lidhje me cilësinë e produkteve dhe shërbimeve të prodhuara në 

Shqipëri. 

Gjetjet, Konkluzionet dhe Rekomandimet të ndara sipas dimensionit të 3E-ve të 

performancës 
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Tabela nr. 11 Dimensionet e Performancës së 3E-ve 

Dim. Perf. 
3E-te 

Gjetje Konkluzione 

Rekomandime 

Masa 
organizative 

Për 
përmisim 

ligjor 
Shuma 

Ekonomicitet 70 47 60 14 74 

Eficencë 53 47 62 13 75 

Efektivitet 345 291 297 31 328 

Total  468 385 419 58 477 

Grafik nr.10 Gjetjet, konkluzionet në auditimet e performances 

 

Burimi KLSH 

Grafik nr.11 Masat e rekomanduara  

 

Burimi KLSH 
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VII.REKOMANDIMET SIPAS NATYRËS  

KLSH, gjatë periudhës janar – dhjetor 2021, ka adresuar rekomandime për 

institucionet publike të audituara. Rekomandime për ndryshime apo 

përmirësime ligjore, organizative, administrative dhe disiplinore gjithsej janë 4 

251, nga të cilat: 90 janë përmirësime ligjore, 1 087 rekomandime disiplinore 

dhe administrative dhe 3,074 rekomandime organizative.   

Grafik nr.11 Masat e rekomanduara nga KLSH për periudhën janar- dhjetor 2021 

 

Burim KLSH 

Masat disiplinore 

Bazuar në Ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, KLSH, për të metat dhe shkeljet e konstatuara ka 

adresuar rekomandimet për masat disiplinore dhe administrative, subjekteve të 

audituara dhe ka bërë publike rezultatet e auditimeve në media-n e shkruar dhe 

atë elektronike. Gjithashtu, për shkeljet e konstatuara në bazë të ligjit të 

mësipërm, Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, neni 58 dhe Kodin e Punës, 

KLSH u ka kërkuar organeve respektive shqyrtimin dhe marrjen e 1 087 masave 

disiplinore dhe administrative, si më poshtë: 

Tabela nr. 12 Masat disiplinore dhe administrative 

 Masa disiplinore bazuar në:   

I Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, neni 58: 374 

1. Vërejtje 58 

2. Mbajtja deri 1/3 të pagës 13 
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5. Në kompetencë të titullarit (Nga Vërejtje deri në largim nga 
shërbimi civil) 

191 

II Kodin e Punës dhe Kontratën Kolektive apo Individuale të 
Punës: 

538 

1. Vërejtje 204 

2. Vërejtje më paralajmërim 155 

3. Zgjidhje Kontratës së Punës 35 

4. Në kompetencë të titullarit (Nga Vërejtje deri në largim nga 
puna) 

184 

III Masat Administrative: 175 

 Kompetencë të APP-së, IMTV-së, Ministrisë, Linjës, Heqje 
Licence etj. 

175 

IV Shuma (I+II+III) 1 087 

Grafik nr.12 Masa disiplinore bazuar në Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” 

dhe në Kodin e Punës dhe Kontratën Kolektive apo Individuale të Punës 

 

Burimi KLSH 

Grafik nr. 13 Masat disiplinore dhe administrative të rekomanduara nga KLSH 
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Burimi KLSH 

Masat disiplinore dhe administrative janë pasqyruar në mënyrë më të detajuar 

në formularin nr. 4, bashkëlidhur këtij Buletini statistikor.  

Masat për ndryshime apo përmirësime ligjore dhe masat organizative 

Gjatë periudhës janar – dhjetor 2021 janë rekomanduar nga KLSH 4 251 

rekomandime, për ndryshime apo përmirësime ligjore dhe masa organizative.   

KLSH ka rekomanduar gjithsej 90 propozime për ndryshime apo përmirësime 

ligjore, ndryshime që prekin nga rekomandime për amendime në korniza ligjore, 

raportimin financiar por edhe në përmirësime të kuadrit të brendshëm 

rregullativ të institucioneve me synim forcimin e sistemeve të kontrollit të 

brendshëm dhe rritjen e efektivitetit të përdorimit të fondeve publike etj.  

Gjithashtu KLSH ka rekomanduar 3 074 masa organizative, në drejtim të forcimit 

të menaxhimit financiar dhe sistemeve të kontrollit. 

Rekomandime për ndryshime apo përmirësime ligjore dhe masat organizative 

janë pasqyruar në mënyrë më të detajuar në formularin nr. 5 dhe 5.1, 

bashkëlidhur këtij Buletini Statistikor. 

 

VIII. Kallëzimet Penale 

KLSH ka luftuar pa kompromis ndaj abuzimeve dhe mashtrimeve financiare me 

pronën publike, duke synuar përmirësimin e qeverisjes publike nëpërmjet 

thellimit të luftës pa kompromis ndaj zyrtarëve të korruptuar, kryesisht 

adresimin e kallëzimeve penale me akuzat “Shpërdorim detyre”, “Shkelje e 

barazisë në tendera”, etj.  

374

538

175

Ligjin nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, neni 58

Kodin e Punës dhe Kontratën Kolektive apo Individuale të Punës

Masat Administrative
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KLSH nga auditimet e realizuara nëntë mujorin e vitit 2021 ka përcjellë në 

Prokurori 14 kallëzime penale.  

Kallëzim Penal  

1) Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë dhe 

Bashkinë Sarandë (Ish-Drejtor i Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore 

të Kadastrës Sarandë, Ish-Specialiste juriste e Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës Sarandë, Ish-Specialist hartograf në Drejtorinë Vendore të 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë). 

2) Drejtoria e Rajonit Verior Shkodër (Ish-Drejtor i Drejtorisë së Rajonit Vendor 

Shkodër, në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor, ish-Drejtor i 

Drejtorisë së Rajonit Vendor Shkodër, në cilësinë e titullarit të autoritetit 

kontraktor, Përgjegjës i sektorit të menaxhimit të kontratave, në cilësinë e 

anëtarit të grupit të hartimit të preventivit të fondit limit, ish-specialist, në 

cilësinë e anëtarit të grupit të hartimit të preventivit të fondit limit); 

3) Drejtoria Vendore e ASHK Korçë, Ish ZVRPP-Korçë, (Ish-Regjistrues dhe Ish-

Drejtor i DVASHK Korçë;Ish-Drejtor ALUIZNI Korçë dhe Ish-Regjistrues në 

ZVRPP Korçë;Drejtor ALUIZNI Korçë; Ish-Regjistrues ZVRPP Korçë; Ish-

Regjistrues ZVRPP Korçë); 

4) Ministria e Brendshme ( 5 anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave); 

5) Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ( Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme); 

6) Bashkia Tropojë (Drejtor i Drejtorisë së Pyjeve, Kullotave dhe Bujqësisë; 

Drejtor i drejtorisë së planifikimit dhe zhvillimit të territorit; teknik ndërtimi 

për emergjencat civile; teknik ndërtimi; punonjës në sektorin e shërbimeve; 

Punonjës në sektorin e shërbimeve); 

7) Bashkia Tropojë (Ish-Zv Kryetar i Bashkisë Tropojë; Ish-Drejtor i Turizmit, 

Shërbimeve dhe Transportit; Ish-Drejtor ekonomik); 

8) Bashkia Dibër (Përgjegjëse e financës, Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve); 

9) Bashkia Kurbin (NënKryetar i bashkisë, në cilësinë e Kryetarit të Komisionit të 

vlerësimit të ofertave; Përgjegjës i Aseteve, në cilësinë e juristit të njësisë së 

prokurimit; Drejtor i Planifikimit Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit, në 

cilësinë e anëtarit të njësisë së prokurimit, Drejtor i financës, në cilësinë e 

anëtarit të njësisë së prokurimit; Inxhinier, në cilësinë e anëtarit të KVO; 

Drejtor Juridik, në cilësinë e anëtarit të KVO); 

10) Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (Drejtor Kabineti 

në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; Ish Drejtor i FSDKSH); 

11) Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (Ish-Drejtor I Drejtorisë së 

Prokurimeve, Investimeve & Koncenisoneve, MSHMS, në cilësinë e Kryetarit 
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të Komisionit të Dhënies me Koncencion; Përgjegjëse, Sektori i Standardeve 

&Protokolleve Spitalore, MSHMS, në cilësinë e anëtarit të Komisionit të 

Dhënies me Koncencion; Përgjegjëse, Setori i Programit dhe Monitorimit të 

Buxhetit, FSDKSH, në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Dhënies me 

Koncencion; Mjeke koordinatore në laboratorin biokimik QSUT, në cilësinë e 

anëtarit të Komisionit të Dhënies me Koncencion; Përgjegjëse e Sektorit të 

Prokurimeve, MSHMS, në cilësinë e anëtarit të Komisionit të Dhënies me 

Koncencion; Ekonomist ATRAKO, në cilësinë e anëtarit të Komisionit të 

Dhënies me Koncencion; Ekonomist ATRAKO, në cilësinë e anëtarit të 

Komisionit të Dhënies me Koncencion; Drejtor i Drejtorisë së Politikave dhe 

Strategjive të Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në cilësinë e 

Kryetarit të KVO; Drejtor, Qëndra Kombëtare teknike Bio-Mjeksore, në 

cilësinë e anëtarit të KVO; Përgjegjës Sektori i ankesave Administrative dhe 

Gjyqësore, në cilësinë e anëtarit të KVO). 

12) Autoriteti Portual Durrës (Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv, në cilësinë e 

Titullarit të Autoritetit Kontraktor; Jurist në Njësinë e Prokurimit, në cilësinë e 

anëtarit të Njësisë së Prokurimit; Përgjegjës i Prokurimeve, në cilësinë e 

anëtarit të Njësisë së Prokurimit; Specialiste në Sektorin e Kostos dhe 

Buxhetit, në cilësinë e anëtarit të Njësisë së Prokurimit; Përgjegjës i Sektorit të 

Financës, në cilësinë e anëtarit të KVO). 

13) DVASHK Lushnje (Ish Drejtor i ALUIZNI-t, Drejtoria Rajonale Lushnje; 

Përgjegjës I Sektorit të Legalizimeve DVASHK Lushnjë; Ish-Drejtor DVASHK 

Lushnjë, aktualisht Specialist i Sektorit të Kadastrës dhe Hartografisë; 

Specialiste Hartografe; Specialist në Sektorin e Legalizimit dhe Planifikimit 

Urban dhe Hartografisë); 

14) DVASHK Lushnje (Ish Drejtor i ALUIZNI-t; Ish-Regjistrues, Drejtoria Vendore 

ASHK; Ish-Pergjegjës i Sektorit të Legalizimeve dhe ish-Drejtor i ALUIZNI-t).  

 

Për 14 kallëzimet penale të përcjella në Prokurori janë kallëzuar 62 persona të 

konstatuar me shkelje të rënda nga auditimet e KLSH-së, për 44 drejtues të 

nivelit të lartë e të mesëm dhe 18 specialist.  
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Anekse 

Evidenca nr.1 

Institucionet e evaduara nga KLSH, për periudhën Janar – Dhjetor 2021 

 
 

 DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË BUXHETIT TË SHTETIT 

1 1 Auditim Tematik: “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e I-rë 
të vitit 2020 

2 2 Drejtoria Rajonale e Tatimeve Durrës (Kontrolli financiar)  

3 3 Drejtoria Rajonale e Tatimeve Fier 

4 4 Dega Doganore Tiranë  

5 5 Ministria e Financave dhe Ekonomisë (Aparati) 

6 6 Ministria e Financave dhe Ekonomisë: Drejtorinë e Përgjithshme e Harmonizimit të 
Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit të Brendshëm  

7 7 Ministria e Financave dhe Ekonomisë: Drejtoria e Borxhit dhe Bashkërendimit të 
Ndihmës së Huaj  

8 8 Ministria e Financave dhe Ekonomisë: Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit 

9 9 Ministria e Financave dhe Ekonomisë: Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit 

10 10 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë (Auditim 
Tematik) 

11 11 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor  

12 12 Instituti i Sigurimeve Shoqërore  

13 13 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave (Pjesa e parë Buxheti 2020) 

14 14 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 

15 15 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave  

16 16 Dega e Thesarit Tiranë 

17 17 Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës/Përputhshmëri  

18 18 Drejtoria Tatimpaguesve të Mëdhenj 

19 19 Ministria e Financave dhe Ekonomisë: Drejtoria e Administrimit të Pronës  

20 20 Autoriteti i Mbikëqyrjes financiare  

21 21 Drejtoria Rajonale Tatimeve Korçë   

  
DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË INSTITUCIONEVE QENDRORE 

22 1 Auditim Tematik: “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e I-rë 
të vitit 2020 

23 2 Drejtoria Rajonale e Arsimit Para universitar Durrës 

24 3 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (Auditim Tematik) 

25 4 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 

26 5 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë  

27 6 Ministri i Shtetit për Rindërtimin, Bashkia Durrës dhe Instituti i Rindërtimit (Auditimi 
Tematik) Vendimi nr.32 

28 7 Departamenti i Administratës Publike (Auditim Tematik) 

29 8 Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale 

30 9 Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza", Tiranë 

31 10 Ministria e Brendshme  

32 11 Komisioni për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil 

33 12 Ministri i Shtetit për Rindërtim   

34 13 Avokati i Shtetit 

35 14 Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural  
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36 15 Agjencia e Blerjeve te Përqendruara 

37 16 Auditim Tematik: Mbi zbatimin e rekomandimeve për gjashtëmujorin i dytë i vitit 2020 

38 17 Bordi i Kullimit Fier 

39 18 Instituti i Shëndetit Publik 

  
DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË NJËSIVE TË VETQEVERISJES VENDORE 

40 1 Auditim Tematik: “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e I-rë 
të vitit 2020 

41 2 Bashkia Këlcyrë 

42 3 Bashkia Konispol 

43 4 Bashkia Krujë: Rikonstruksion, procedurat e prishjes dhe procedurat për rindërtimin e 
shkollës 9/vjeçare, Thumanë  

44 5 Bashkia Tiranë: “Mbi përputhshmërinë për projektin e partneritetit publik privat, 
ndërtimi i shkollave” 

45 6 Bashkia Korçë  

46 7 Bashkia Pogradec 

47 8 Bashkia Kuçovë 

48 9 Bashkia Lushnjë 

49 10 Bashkia Tropojë 

50 11 Bashkia Shkodër 

51 12 Bashkia Peqin 

52 13 Bashkia Durrës 

53 14 Bashkia Sarandë 

54 15 Bashkia Kukës 

55 16 Bashkia Selenicë 

56 17 Bashkia Dibër 

57 18 Bashkia  Kurbin 

58 19 Bashkia Tepelenë 

59 20 (Auditim për pasqyrat financiare të vitit) 2020 Bashkia Dibër 

60 21 (Auditim për pasqyrat financiare të vitit) 2020 Bashkia Kurbin 

61 22 (Auditim për pasqyrat financiare të vitit) 2020 Bashkia Durrës 

62 23 (Auditim për pasqyrat financiare të vitit) 2020 Bashkia Kuçovë 

63 24 (Auditim për pasqyrat financiare të vitit) 2020 Bashkia Peqin 

64 25 (Auditim për pasqyrat financiare të vitit) 2020 Bashkia Pogradec 

65 26 (Auditim për pasqyrat financiare të vitit) 2020 Bashkia Sarandë 

66 27 (Auditim për pasqyrat financiare të vitit) 2020 Bashkia Konispol 

67 28 (Auditim për pasqyrat financiare të vitit) 2020 Bashkia Këlcyrë 

68 29 Bashkia Gjirokastër 

69 30 Bashkia Has 

70 31 Bashkia Kavajë 

71 32 Bashkia Klos  

72 33 Bashkia Pustec 

73 34 Bashkia Fushë Arrëz 

74 35 Bashkia Përmet 

75 36 Bashkia Memaliaj 

76 37 Bashkia LIbohovë 

77 38 Bashkia Dropull 

78 39 Bashkia Gramsh 

79 40 Bashkia Delvinë 

80 41 Bashkia Finiq 



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

123 

81 42 Bashkia Bulqizë 

82 43 Bashkia Përrenjas 

83 44 Bashkia Librazhd 

84 45 Bashkia Pukë  

85 46 Bashkia Divjakë 

  
DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË ASETEVE DHE MJEDISIT 

86 1 Auditim Tematik: “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e I-rë 
të vitit 2020 

87 2 Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Tiranë 

88 3 Drejtoria e Rajonit Verior Shkodër 

89 4 Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë dhe Bashkia Sarandë 

90 5 Auditim Performance me temë: Efektiviteti i masave të marra për përmirësimin e 
sistemit të regjistrimit dhe administrimit të pasurive të paluajtshme 

91 6 Auditim Performance me temë: Ne Agjencinë Shtetërore të Kadastrës: Efektiviteti 
Procesit të legalizimit dhe ndikimi në administrimin e pasurisë publike 

92 7 Drejtoria Rajonale e AKU-së, Qarku Tiranë 

93 8 Agjencia Kombëtare e Bregdetit 

94 9 Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura 

95 10 Drejtoria Vendore e ASHK Sarandë (Auditim Tematik) 

96 11 Drejtoria Vendore e ASHK Zonat e Stimuluara 

97 12 Drejtoria Vendore e ASHK-së Korçë 

98 13 Drejtoria e Përgjithshme e ASHK-së 

99 14 Ish-ZVRPP + ish-Aluizni (DVASHK) Krujë  

100 15 Ish-ZVRPP + ish-Aluizni (DVASHK) Berat 

101 16 Ish-ZVRPP + ish-Aluizni (DVASHK) Lushnje 

102 17 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT)  

103 18 Inspektoriati Shteteror i Mbikqyrjes së Tregjeve  

104 19 Përdorimi i paautorizuar i substancës “oksid etileni” në prodhimin e produktit “Akullore” 
në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit dhe DRAKU  

105 20 Auditim Tematik: “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e II-rë 
të vitit 2020 

106 21 Ish-ZVRPP + ish-Aluizni (DVASHK) Vlorë 

  

DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË SHOQËRIVE PUBLIKE DHE INVESTIMEVE TË HUAJA 

107 1 Auditim Tematik: “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e I-rë 
të vitit 2020 

108 2 Auditim Tematik: “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e II-rë 
të vitit 2020 

109 3 Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike 

110 4 Autoriteti Rrugor Shqiptar 

111 5 Autoriteti Portual Durrës  

112 6 Spitali Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë 

113 7 Spitali Rajonal Durrës 

114 8 Spitali Universitar i Traumës 

115 9 Spitali Rajonal Vlorë 

116 10 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” 

117 11 Spitali Rajonal Shkodër 

118 12 Ujësjellës Kanalizime Kurbin SHA 

119 13 Enti Kombëtar i Banesave 
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120 14 Autoriteti i Aviacionit Civil 

121 15 Radio Televizioni Shqiptar 

122 16 Ujësjellës Kanalizime SHA Vlorë 

123 17 AlbContoll 

124 18 Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës 

125 19 Projekti: "Modernizimi i Asistencës Sociale", Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale 

126 20 Projekti: “Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara” (ADISA) 

127 21 Projekti: “Përmirësimi i sistemit shëndetësor”, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale 

128 22 Projekti: “Zhvillimi I integruar urban dhe turizmi”, Fondin Shqiptar të Zhvillimit 

129 23 Projekti: “Efiçenca energjetike, programi për sektorin e transmetimit të energjisë 
elektrike”, Operatori I Sistemit të Transmetimit 

130 24 Projekti: "Modernizimi i Asistencës Sociale", Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale 

131 25 Projekti: “Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara” (ADISA) 

132 26 Projekti “Plani i Ristrukturimit të KESH SHA”, në KESH SHA 

133 27 Projekti “Konektiviteti i Rrugëve Rajonale dhe Lokale”, në Fondin Shqiptar të Zhvillimit 

134 28 Projekti: ”Furnizimi me ujë i zonave rurale III” ,në Fondin Shqiptar të Zhvillimit 
 

  DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT 

135 1 Auditim Tematik: “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e I-rë 
të vitit 2020 

136 2 Auditim Tematik: “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e II-rë 
të vitit 2020 dhe 6/mujorin e I-rë të vitit 2021 

137 3 Auditim IT: Autoriteti Shtetëror i Informacionit Gjeohapsinor 

138 4 Auditim IT: Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 

139 5 Auditim IT: Drejtoria e të Ardhurave Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Shkodër 

140 6 Auditim IT: Posta Shqiptare SHA 

141 7 Auditim IT: Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) 

142 8 Auditim IT: Efektiviteti i procesit të qendërzimit të ofrimit të shërbimeve nga AKSHI për 
periudhën 2017-2020 

  
DEPARTAMENTI I AUDITIMIT TË PERFORMANCES 

143 1 
Auditim Performance me temë: Efektiviteti i politikave në ruajtjen dhe administrimin e 
siteve arkeologjike 

144 2 
Auditim Performance me temë: Fondi i Emergjencës në Institutin e Sigurimeve 
Shoqërore 

145 3 
Auditim Performance me temë: Mëmësia e Sigurt: Kujdesi Shëndetësor Spitalor Natal 
dhe Postnatal 

146 4 Auditim Performance: Zhvillimi i Turizmit malor 

147 5 Auditim Performance: Menaxhimi i Mbetjeve Plastike 

148 6 Auditim Performance: Pastrimi i qytetit në Bashkinë Vlorë 

148 7 Auditim Performance: Ekonomia Rurale me fokus Agroturizmin 

150 8 
Auditim Performance: Efektiviteti dhe Eficienca e menaxhimit të Parkimeve të mjeteve 
motorike në rrugët e qytetit të Tiranës dhe Korçës 

151 9 Auditim Performance: Efektiviteti i menaxhimit të situatës pandemike Covid-19 

152 10 Auditim Performance: Efektiviteti i aktivitetit të bibliotekës kombëtare 
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153 11 
Auditim Tematik: “Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 6/mujorin e I-rë 
të vitit 2020 

154 12 
Auditim Performance: Efektiviteti i programeve për përballimin e pasojave të 
fatkeqësise natyrore të Nëntorit 2019 

155 13 
Auditim Performance: Efektiviteti i parkimeve të mjeteve motorike në rrugët e 
qyteteve 

156 14 Auditim Performance: Performanca e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri në Shqipëri 

157 15 Auditim Performance: Performanca e Inspektimit Metrologjik 

158 16 Auditim Performance: Gjobat për shkelje të kodit rrugor, nga Policia e Shtetit 

 

Evidenca nr.2 

Evidenca përmbledhëse e shkeljeve me dëm ekonomik të konstatuar në auditimet e ushtruara për 
të ardhurat dhe shpenzimet për periudhën Janar – Dhjetor 2021 

Mijë lekë 

Nr. Subjektet 
Gjithsej 
Zbuluar 

Rekomanduar 
për zhdëmtim 

1 Drejtoria Rajonale e Tatimeve Fier 2,314,751 2,314,751 

2 Dega e Doganës Tiranë 290,225 290,225 

3 Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë 3,323 3,323 

4 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 14,201,279 14,201,279 

5 Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniveristar Durrës 247 247 

6 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 10,912 10,912 

7 

Auditimin Tematik për Zbatimin e Procedurave Ligjore në Lidhje 
me: Vendimin Nr. 32, Datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të 
Rindërtimit; Për Procedurën e Prokurimit si dhe për zbatimin e 
Punimeve në Objektin “Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe 
palestrës së re në Shkollën 9 Vjeçare “14 Nëntori” 2,760 2,760 

8 Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 17,398 17,398 

9 Ministria e Shëndetësisë  dhe Mbrojtjes Sociale 25,307 25,307 

10 Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 3,238 3,238 

11 Ministria e Brendshme 13,443 13,443 

12 Bashkia Këlcyrë 16,343 16,343 

13 Bashkia Konispol 4,776 4,776 

14 
Bashkia Krujë, Projekti: Rikonstruksion, procedurat e prishjes dhe 
procedurat për rindërtimin e shkollës 9/vjeçare, Thumanë  7,105 7,105 

15 Bashkia Korçë  13,017 13,017 

16 Bashkia Pogradec 3,376 3,376 

17 Bashkia Kuçovë 1,272 1,272 

18 Bashkia Lushnje 1,018 1,018 

19 Bashkia Tropojë 9,587 9,587 

20 Bashkia Shkodër 16,429 16,429 

21 Bashkia Peqin 6,924 6,924 

22 Bashkia Durrës 5,528 5,528 

23 Bashkia Sarandë 6,790 6,790 

24 Bashkia Kukës 41,804 41,804 

25 Bashkia Selenice 6,028 6,028 

26 Bashkia Dibër 10,361 10,361 
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27 Bashkia Kurbin 6,565 6,565 

28 Bashkia Tepelenë 4,934 4,934 

29 Bashkia Fush Arrëz 8,271 8,271 

30 Bashkia Gjirokastër 1,418 1,418 

31 Bashkia Has 1,196 1,196 

32 Bashkia Kavajë 30,998 30,998 

33 Bashkia Memaliaj 101 101 

34 Bashkia Përmet 806 806 

35 Bashkia Pustes 300 300 

36 Bashkia Divjakë 986 986 

37 Bashkia Gramsh 1,544 1,544 

38 Bashkia Pukë 2,300 2,300 

39 Drejtoria Rajonale e Rrugëve Shkodër 27,219 27,219 

40 
Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, 
Tiranë 67,974 67,974 

41 Agjencia Kombëtare e Bregdetit 1,283 1,283 

42 Agjencia Kombëtare e Ushqimit, Tirane 4,146 4,146 

43 Agjencia e Zonave te Mbrojtura 9,300 9,300 

44 Inspektorati Mbikëqyrjes së Tregut 7,434 7,434 

45 Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit 3,230 3,230 

46 DVASHK Vlorë 5,867 5,867 

47 Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike 7,940 7,940 

48 
Projekti: Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin", 
ADISA 464 464 

49 Radio Televizioni Shqiptar 62,040 62,040 

50 Autoriteti Rrugor Shqiptar 46,133 46,133 

51 Autoriteti Portual Durrës 456,429 456,429 

52 Spitali Psikiatrike Vlorë 28,784 28,784 

53 Spitali Rajonal Durrës 1,359 1,359 

54 Spitali Universitar i Traumës 3,871 3,871 

55 Spitali Rajonal Vlorë 990 990 

56 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” 9,954 9,954 

57 Spitali Rajonal Shkodër 3,846 3,846 

58 
Enti Kombëtar i Banesave 2,887 2,887 

59 Autoriteti i Aviacionit Civil 233 233 

60 Ujësjellës Kanalizime Kurbin SHA 2,117 2,117 

61 Projekti “Konektiviteti i Rrugëve Rajonale dhe Lokale” në FSHZH 1,693 1,693 

62 Ujësjellës Kanalizime Vlorë 1,297,527 1,297,527 

63 Albcontrol 5,063 5,063 

64 Projektin “Përmirësimi i Sistemit Shëndetësor” në MSHMS 2,090 2,090 

65 
Projekti "Efiçenca Energjetike, Programi për Sektorin e 
Transmetimit të Energjisë Elektrike" në OST 4,746 4,746 

66 
Auditim IT: Autoriteti Shtetëror i Informacionit Gjeohapsinor 
(ASIG) 2 2 

67 Auditim IT: Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) 1,704 1,704 

 Totali 19,158,985 19,158,985 
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Evidenca nr. 3 
 

Evidenca e pasqyrimit të parregullsive të dispozitave ligjore në fuqi, për të ardhura të munguara 
ose shpenzime jo në përputhje me parimet e efektivitetit, eficiencës dhe ekonomicitetit, të cila 

kanë sjell efekt negativ financiar në të ardhurat e subjekteve dhe buxhetin e shtetit për periudhën 
Janar – Dhjetor 2021 

Mijë lekë 

Nr. Emërtimi i subjekteve 
A 

Shuma në 
të ardhura 

B 
Shuma në  
shpenzime 

TOTALI 

1 Ministria e Financave dhe Ekonomisë (Aparati) 0 872,365 872,365 

2 Drejtoria Rajonale e Tatimeve Durrës 0 494 494 

3 
Drejtoria e Borxhit dhe Bashkërendimit të Ndihmës së 
Huaj 0 10,801,000 10,801,000 

4 
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor 
(FSDKSH) 0 2,933,243 2,933,243 

5 Dega e Doganës Tiranë 221,067 0 221,067 

6 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 0 78,141 78,141 

7 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 0 377,601 377,601 

8 MFE: Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit 0 18,609,500 18,609,500 

9 Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës 362,207 0 362,207 

10 Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike 823,595 0 823,595 

11 Drejtoria Rajonale Tatimore Korce 217,863 0 217,863 

12 Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniveristar Durrës 0 215,626 215,626 

13 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 0 223,429 223,429 

14 

Auditimin Tematik për Zbatimin e Procedurave Ligjore në 
Lidhje me: Vendimin Nr. 32, Datë 02.07.2020 të 
Komisionit Shtetëror të Rindërtimit; Për Procedurën e 
Prokurimit si dhe për zbatimin e Punimeve në Objektin 
“Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe palestrës së re 
në Shkollën 9 Vjeçare “14 Nëntori” 12,488 0 12,488 

15 Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 0 334,335 334,335 

16 Agjencia e Zhvillimit Buqësor dhe Rural 0 10,000 10,000 

17 Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqënies Sociale 0 130,484 130,484 

18 Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” 0 771,092 771,092 

19 Avokatura e Shtetit 38,286 622,523 660,809 

20 Ministria e Brendshme 0 319,941 319,941 

21 Instituti i Shëndetit Publik 0 49,838 49,838 

22 Bordi i Kullimit Fier 0 22,524 22,524 

23 Bashkia Këlcyrë 70,302 23,968 94,270 

24 Bashkia Konispol 33,507 12,646 46,153 

25 

Bashkia Krujë “Auditimi tematik” Rikonstruksion, 
procedurat e prishjes dhe procedurat për rindërtimin e 
shkollës 9/vjeçare, Thumanë  0 40,672 40,672 

26 
Bashkinë Tiranë “Mbi përputhshmërinë për projektin e 
partneritetit publik privat, ndërtimi i shkollave” 0 51,291 51,291 

27 Bashkia Korçë 316,083 0 316,083 

28 Bashkia Pogradec 70,762 224,936 295,698 
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29 Bashkia Lushnje 1,477,445 0 1,477,445 

30 Bashkia Tropojë 26,081 4,750 30,831 

31 Bashkia Shkodër 240,784 135,672 376,456 

32 Bashkia Peqin 35,477 25,532 61,009 

33 Bashkia Durrës 939,684 91,177 1,030,861 

34 Bashkia Sarandë 245,065 16,958 262,023 

35 Bashkia Kukës  413,471 102,196 515,667 

36 Bashkia Selenicë 0 0 0 

37 Bashkia Dibër 253,996 102,221 356,217 

38 Bashkia Kurbin 264,356 524,003 788,359 

39 Bashkia Tepelenë 35,463 2,777 38,240 

40 Bashkia Delvinë 38,526 42,884 81,410 

41 Bashkia Dropull 11,092, 0 11,092 

42 Bashkia Finiq 172,678 0 172,678 

43 Bashkia Fushë Arrëz 0 0 0 

44 Bashkia Gjirokastër 133,242 66,1870 199,429 

45 Bashkia Has 75,240 4,600 79,840 

46 Bashkia Kavajë 432,583 731,8280 1,164,711 

47 Bashkia Libohovë 23,473 0 23,473 

48 Bashkia Memaliaj 35,137 0 35,137 

49 Bashkia Përmet 51,084 0 51,084 

50 Bashkia Pustec 15,039 0 15,039 

51 Bashkia Bulqizë 1,023,094 0 1,023,094 

52 Bashkia Divjakë 552,573 0 552,573 

53 Bashkia Gramsh 51,862 119,431 171,293 

54 Bashkia Klos 43,803 36,504 80,307 

55 Bashkia Librazhd 102,959 0 102,959 

56 Bashkia Prrenjas 58,782 0 58,782 

57 Bashkia Pukë 26,514 0 26,514 

58 Drejtoria Rajonale e Rrugëve Shkodër 0 83,135 83,135 

59 
Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe 
Turizmit, Tiranë 613,480 33,470 646,950 

60 Agjencia Kombëtare e Bregdetit 0 2,451 2,451 

61 DVASHK Zonat e Stimuluara 0 53 53 

62 DVASHK Korçë 25,402 0 25,402 

63 AKU Tirane rajonale 286,701 3,531 290,232 

64 Agjencia e zonave te mbrojtura 0 3,132 3,132 

65 Inspektorati I Mbikeqyrjes se Tregut 700 0 700 

66 DVASHK Berat 27,373 0 27,373 

67 Agjencia Kombetare e Planifikimit të Territorit 0 15,416 15,416 

68 DVASHK Vlorë 12,684 0 12,684 

69 Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike 0 881,418 881,418 

70 
Projekti: "Modernizimi i Asistencëd Sociale", Ministria e 
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 0 0 0 
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71 
Projekti: Ofrimi  shërbimeve publike me në qendër 
qytetarin", ADISA 0 0 0 

72 Plani i Ristrukturimit të KESH SHA në KESH SHA 0 690,794 690,794 

73 Radio Televizioni Shqiptar 0 53,247 53,247 

74 Autoriteti Rrugor Shqiptar 0 782,682 782,682 

75 Autoriteti Portual Durës 0 1,982,020 1,982,020 

76 Spitali Psikiatrikë “Ali Mihale” Vlorë 0 6,105 6,105 

77 Spitali Rajonal Durrës 0 31,388 31,388 

78 Spitali Universitar i Traumës 0 0 0 

79 Spitali Rajonal Vlorë 0 14,269 14,269 

80 Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi” 0 37,908 37,908 

81 Spitali Rajonal Shkodër 11,197 45,755 56,952 

82 Ujësjellës Kanalizime Kurbin SHA 0 432,874 432,874 

83 Enti Kombëtar i Banesave 30,882 260,411 291,293 

84 Autoriteti i Aviacionit Civil 0 24,193 24,193 

85 
Projekti “Konektiviteti i Rrugëve Rajonale dhe Lokale” në 
FSHZH 0 0 0 

86 Projekti “Furnizimi me ujë i zonave rurale III” në FSHZH 0 0 0 

87 Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA 0 37,637 37,637 

88 Albcontrol 0 109,095 109,095 

89 Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës 0 3,942 3,942 

90 
Projektin “Përmirësimi i Sistemit Shëndetësor” në 
MSHMS 0 68,501 68,501 

91 
Projekti "Efiçenca Energjetike, Programi për Sektorin e 
Transmetimit të Energjisë Elektrike" në OST 0 0 0 

92 
Auditim Performance: Mëmësia e Sigurt: Kujdesi 
Shëndetësor Spitalor Natal dhe Postnatal 0 15,512 15,512 

93 Gjobat per shkelje te kodit rrugor, nga Policia e Shtetit 993,924 5,388 999,312 

94 Auditim Performance: "Zhvillimi i Turizmit Malor" 0 4,740 4,740 

95 
Tema e Auditimit: "Performanca e Shërbimit të 
Mbrojtjes nga Zjarri në Shqipëri" 0 135,472 135,472 

  Totali 10,948,006 44,496,908 55,444,914 

 

Evidenca nr.4 

Evidenca e Masave Disiplinore dhe Administrative të rekomanduara nga KLSH për periudhën  
Janar – Dhjetor 2021 

Në numër 

Nr Emërtimi i subjekteve 

GJITHSEJ  MASAT     

A ) ME  
STATUSIN E  
NEPUNESIT 

CIVIL 

B )  
ME KODIN E 

PUNES 

C)  
MASAT 

ADMINISTRATIVE 

Rek Rek Rek 

1 Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit 1 0 0 

2 Dega Doganore e Tiranës 1 0 0 
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3 Instituti i Sigurimeve Shoqërore 0 1 0 

4 MFE: Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit 1 0 0 

5 MFE: Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit 0 0 0 

6 Drejtoria Rajonale Tatimore Fier 13 0 0 

7 
Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit te 
Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik 

1 0 0 

8 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
(Aparati) 

1 0 0 

9 
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm dhe 
Kujdesit Shëndetësor 

0 1 0 

10 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 10 0 0 

11 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 1 0 0 

12 Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës 14 0 0 

13 Dega e Thesarit Tiranë 1 0 0 

14 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 1 0 0 

15 Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike 1 0 0 

16 Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare 11 0 0 

17 Drejtoria Rajonale Tatimore Korce 0 0 0 

18 
Drejtoria Rajonale e Arsimit Para 
universitar Durrës 

1 7 13 

19 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 15 0 1 

20 
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë 
(Auditim Tematik) 

1 0 0 

21 
Qendrën Spitalore Universitare "Nënë 
Tereza" 

0 31 12 

22 Komisioni për Mbikëqyrjen e shërbimit civil 1 0 0 

23 Avokatura e Shtetit 0 1 0 

24 Agjencia për Zhvillim Bujqësore dhe Rural 1 0 0 

25 Agjencia e Blerjeve të Përqendruara  0 5 0 

26 Departamenti i Administratës Publike 0 0 0 

27 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale 

4 1 0 

28 Ministria e Brendshme 1 0 11 

29 
Ministri i Shtetit për Rindërtim dhe 
Komisioni Shtetëror i Rindërtimit 

0 0 0 

30 

Auditimin Tematik për Zbatimin e 
Procedurave Ligjore në Lidhje me: 
Vendimin Nr. 32, Datë 02.07.2020 të 
Komisionit Shtetëror të Rindërtimit; Për 
Procedurën e Prokurimit si dhe për 
zbatimin e Punimeve në Objektin 
“Rikonstruksioni dhe shtesa anësore dhe 
palestrës së re në Shkollën 9 vjeçare “14 
Nëntori” 

0 0 18 
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31 Bashkia Këlcyrë 6 0 4 

32 Bashkia Konispol 4 0 0 

33 

Bashkia Krujë “Auditimi tematik” 

Rikonstruksion, procedurat e prishjes dhe 

procedurat për rindërtimin e shkollës 

9/vjeçare, Thumanë  

1 0 8 

34 

Bashkinë Tiranë “Mbi përputhshmërinë për 

projektin e partneritetit publik privat, 

ndërtimi i shkollave” 

0 0 0 

35 Bashkia Korçë 0 0 7 

36 Bashkia Dibër 13 4 9 

37 Bashkia Durrës 8 5 0 

38 Bashkia Kuçovë 1 1 0 

39 Bashkia Kukës 1 0 0 

40 Bashkia Kurbin 8 8 2 

41 Bashkia Lushnje 7 0 2 

42 Bashkia Peqin 0 0 0 

43 Bashkia Pogradec 1 1 0 

44 Bashkia Sarande 6 0 0 

45 Bashkia Selenicë 7 5 0 

46 Bashkia Shkodër 22 4 4 

47 Bashkia Tepelenë 8 0 0 

48 Bashkia Tropojë 2 3 9 

49 Bashkia Peqin (F) 0 1 0 

50 Bashkia Delvinë 6 5 0 

51 Bashkia Dropull 0 0 0 

52 Bashkia Finiq 1 0 12 

53 Bashkia Fush Arrëz 3 2 0 

54 Bashkia Gjirokastër 16 3 0 

55 Bashkia Has 4 4 0 

56 Bashkia Kavajë 15 0 14 

57 Bashkia Libohovë 2 0 0 

58 Bashkia Memaliaj 9 2 0 

59 Bashkia Përmet 0 0 0 

60 Bashkia Pustec 6 2 0 

61 Bashkia Bulqizë 8 20 0 

62 Bashkia Divjakë 13 4 10 

63 Bashkia Gramsh 0 0 0 

64 Bashkia Klos 2 0 0 

65 Bashkia Librazhd 0 0 0 

66 Bashkia Prrenjas 4 12 0 

67 Bashkia Pukë 2 0 0 

68 Drejtoria Rajonale e Rrugëve Shkodër 0 4 11 

69 
Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, 
Ujërave dhe Turizmit, Tiranë 

59 0 3 
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70 
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore e 
Kadastrës Sarandë (Tematik) 

0 3 0 

71 Agjencia Kombëtare e Bregdetit 11 0 1 

72 ASHK-Drejtoria e Përgjithshme 0 1 0 

73 
Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore 
të Kadastrës Zonat e Stimuluara 

0 14 0 

74 DVASHK Korçë 0 19 0 

75 
Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar e 
Ushqimit Tiranë 

0 20 0 

76 Agjencia e Zonave të Mbrojtura 0 1 0 

77 DVASHK Sarandë (Auditim Tematik 2) 0 9 0 

78 Inspektori I Mbikeqyrjes se Tregut 24 4 7 

79 DVASHK Lushnje 0 16 0 

80 DVASHK Berat 0 14 0 

81 AKU Tematik 0 10 0 

82 
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të 
Territorit 

0 1 0 

83 DVASHK Krujë 0 7 0 

84 DVASHK Vlorë 0 16 0 

85 
Plani i Ristrukturimit të KESH SHA ne KESH 
SHA 

0 0 0 

86 Radio Televizioni Shqiptar 0 27 6 

87 Autoriteti Rrugor Shqiptar 2 0 5 

88 Autoriteti Portual Durrës 0 80 2 

89 Spitali Psikiatrike “Ali Mihali” Vlorë 1 0 0 

90 Spitali Rajonal Durrës 0 20 0 

91 Spitali Universitar i Traumës 0 21 0 

92 Spitali Rajonal Vlorë 0 9 0 

93 Spitali Universitar Shefqet Ndroqi 0 12 1 

94 Spitali Rajonal Shkodër 0 22 2 

95 Ujësjellës Kanalizime Kurbin SHA 0 8 0 

96 Enti Kombëtar i Banesave 0 6 1 

97 Autoriteti i Aviacionit Civil 1 0 0 

98 
Projekti “Konektiviteti i Rrugëve Rajonale 
dhe Lokale” në FSHZH 

0 3 0 

99 
Projekti “Furnizimi me ujë i zonave rurale 
III” në FSHZH 

0 0 0 

100 
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike 

0 40 0 

101 
Projekti "Modernizimi i Asistencës Sociale", 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes 
Sociale 

0 0 0 

102 
Projekti: Ofrimi  shërbimeve publike me në 
qendër qytetarin", ADISA 

0 1 0 

103 Ujësjelles Kanalizime Vlore SHA 0 9 0 

104 Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës 0 5 0 
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105 
Projektin “Përmirësimi i Sistemit 
Shëndetësor” në MSHMS 

8 3 0 

106 
Auditim Performance: Zhvillimi i Turizmit 
Malor 1 0 0 

  TOTALI 374 538 175 

 

Evidenca nr.5 

Masat për ndryshime apo përmirësime ligjore për periudhën Janar – Dhjetor 2021 

Në numër 

 

SUBJEKTI 

Ndryshime 
dhe 

përmirësime 
legjislacioni 

Rek. 

1 MFE: Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit 1 

2 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm Kujdesit Shëndetësor 1 

3 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 1 

4 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 2 

5 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 1 

6 Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike 3 

7 Drejtoria Rajonale e Arsimit Para universitar Durrës 4 

8 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (Tematik) 1 

9 Avokatura e Shtetit 2 

10 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 6 

11 Bashkia Këlcyrë 2 

12 Agjencia Kombetare e Bregdetit 3 

13 DVASHK Korçë 1 

14 Spitali Rajonal Vlorë 1 

15 
Auditim Performance: Efektiviteti i procesit të qendërzimit të ofrimit të 
shërbimeve nga AKSHI për periudhën 2017-2020  

3 

16 
Auditim Performance: Efektiviteti i procesit të legalizimit dhe ndikimi në 
administrimin e pasurisë publike 

6 

17 
Auditim Performance: Efektiviteti i masave të marra për përmirësimin e 
sistemit të regjistrimit dhe administrimit të pasurive të paluajtshme 

2 

18 
Auditim Performance: Mëmësia e Sigurt: Kujdesi Shëndetësor Spitalor Natal 
dhe Postnatal 

3 

19 Auditim Performance: Fondi Rezervë i ISSH-së 3 

20 
Auditim Performance: Efektiviteti i politikave në ruajtjen dhe administrimin e 
siteve arkeologjike, për periudhën 2016-2019 

12 

21 
Auditim Performance:“Efektiviteti i menaxhimit të situatës pandemike COVID-
19” 

3 

22 Auditim Performance: Ekonomia rurale me fokus agroturizmin 1 

23 Auditim Performance: Efektiviteti i aktivitetit të Bibliotekës Kombëtare 1 

24 Auditim Performance: "Menaxhimi i  mbetjeve plastike" 1 
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25 Auditim Performance: "Pastrimi i qytetit"  

26 Auditim Performance: "Zhvillimi I Turizmit Malor" 4 

27 
Tema e Auditimit: "Performanca e Institucioneve Rezidenciale te Perkujdesit 
Shoqeror per Femije Jetim" 

1 

28 Performanca e Inspektimit Metrologjik 10 

29 Gjobat per shkelje te kodit rrugor, nga Policia e Shtetit 3 

30 
Tema e Auditimit: "Performanca e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri në 
Shqipëri" 

8 

 TOTALI 90 

 

Evidenca nr.6 

Masat Organizative të rekomanduara nga KLSH për periudhën Janar – Dhjetor 2021 

Në numër 

  

SUBJEKTI 

Masa 
organizative 

Rekomanduar 

1 Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit 22 

2 Dega Doganore Tiranë 11 

3 Instituti i Sigurimit Sëndetësor 27 

4 MFE: Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit 32 

5 MFE: Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit 15 

6 Drejtoria Rajonale Tatimore Fier 26 

7 
Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshem Financiar 
Publik 

18 

8 Ministria e Financave dhe Ekonomisë (Aparati) 28 

9 Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm Kujdesit Shëndetësor 48 

10 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 27 

11 Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës 12 

12 Drejtoria e Përgjithshme e tatimeve dhe MFE 11 

13 Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve 32 

14 Drejtoria Rajonale Tatimore Durrës 4 

15 Dega e Thesarit Tiranë 12 

16 Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 13 

17 Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike 16 

18 Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare 17 

19 Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë 11 

20 Drejtoria Rajonale e Arsimit Para universitar Durrës 46 

21 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve 36 

22 Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (Tematik) 4 

23 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (Tematik) 4 

24 Qendren Spitalore Universitare "Nënë Tereza" 44 

25 Komisioni për Mbikëqyrjen e shërbimit civil 24 
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26 Avokatura e Shtetit 22 

27 Agjencia për Zhvillim Bujqësore dhe Rural 38 

28 Agjencia e Blerjeve të Përqendruara 11 

29 Departamenti i Administratës Publike 10 

30 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 24 

31 Ministria e Brendshme 33 

32 Ministri i Shtetit për Rindërtim dhe Komisioni Shtetëror i Rindërtimit 18 

33 

Auditimin Tematik për Zbatimin e Procedurave Ligjore në Lidhje me: Vendimin 
Nr. 32, Datë 02.07.2020 të Komisionit Shtetëror të Rindërtimit; Për Procedurën 
e Prokurimit si dhe për zbatimin e Punimeve në Objektin “Rikonstruksioni dhe 
shtesa anësore dhe palestrës së re në Shkollën 9 Vjecare “14 Nëntori” 

25 

34 Instituti i Shëndetit Publik 45 

35 Bordi i Kullimit Fier 6 

36 Bashkia Këlcyrë 22 

37 Bashkia Konispol 29 

38 
Bashkia Krujë Projekti: Rikonstruksion, procedurat e prishjes dhe procedurat 
për rindërtimin e shkollës 9/vjeçare, Thumanë 

9 

39 
Bashkinë Tiranë “Mbi përputhshmërinë për projektin e partneritetit publik 
privat, ndërtimi i shkollave” 

9 

40 Bashkia Korçë 14 

41 Bashkia Dibër 15 

42 Bashkia Durrës 48 

43 Bashkia Kuçovë 16 

44 Bashkia Kukës 27 

45 Bashkia Kurbin 16 

46 Bashkia Lushnje 12 

47 Bashkia Peqin 17 

48 Bashkia Pogradec 30 

49 Bashkia Sarandë 20 

50 Bashkia Selenicë 26 

51 Bashkia Shkodër 20 

52 Bashkia Tepelenë 13 

53 Bashkia Tropojë 32 

54 Bashkia Diber (F) 9 

55 Bashkia Kurbin (F) 11 

56 Bashkia Durrës (F) 6 

57 Bashkia Kuçovë (F) 9 

58 Bashkia Peqin (F) 9 

59 Bashkia Pogradec (F) 2 

60 Bashkia Sarande (F) 6 

61 Bashkia Konispol (F) 5 

62 Bashkia Këlcyre (F) 6 

63 Bashkia Delvinë 6 

64 Bashkia Dropull 11 
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65 Bashkia Finiq 8 

66 Bashkia Fush Arrëz 9 

67 Bashkia Gjirokastër 23 

68 Bashkia Has 13 

69 Bashkia Kavajë 28 

70 Bashkia Libohovë 20 

71 Bashkia Memaliaj 19 

72 Bashkia Përmet 10 

73 Bashkia Pustec 12 

74 Bashkia Bulqizë 11 

75 Bashkia Divjakë 20 

76 Bashkia Gramsh 17 

77 Bashkia Klos 11 

78 Bashkia Librazhd 13 

79 Bashkia Prrenjas 11 

80 Bashkia Pukë 12 

81 Drejtoria Rajonale e Rrugëve Shkodër 25 

82 Inspektorari Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, Tiranë 16 

83 DVASHK Sarandë (Tematik) 10 

84 Agjencia Kombetare e Bregdetit 33 

85 Drejtoria e Pergjithshme ASHK 19 

86 Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Zonat e Stimuluara 20 

87 DVASHK Korçë 47 

88 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Tiranë zyra rajonale 33 

89 Agjencia e Zonave të Mbrojtura 31 

90 DVASHK Sarandë Tematik 2 6 

91 Inspektorati i Mbikeqyrjes së Tregut 19 

92 DVASHK Berat 53 

93 DVASHK Lushnjë 26 

94 Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Tematik 2 

95 Agjencia e Planifikimit të Territorit 17 

96 DVASHK Krujë 20 

97 DVASHK Vlorë 35 

98 Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike 50 

99 
Projekti: Modernizimi i Asistencëd Sociale, Ministria e Shëndetësisë dhe 
Mbrojtjes Sociale 

12 

100 Projekti: Ofrimi  shërbimeve publike me në qendër qytetarin, ADISA 13 

101 Plani i Ristrukturimit të KESH SHA në KESH SHA 4 

102 Radio Televizioni Shqiptar 58 

103 Autoriteti Rrugor Shqiptar 46 

104 Autoriteti Portual Durrës 56 

105 Spitali Psikiatrikë “Ali Mihali” Vlorë 35 

106 Spitali Rajonal Durrës 29 
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107 Spitali Universitar i Traumës 30 

108 Spitali Rajonal Vlorë 49 

109 Spitali Universitar Shefqet Ndroqi 25 

110 Spitali Rajonal Shkodër 30 

111 Ujësjellës Kanalizime Kurbin SHA 27 

112 Enti Kombëtar i Banesave 28 

113 Autoriteti i Aviacionit Civil 18 

114 Projekti “Konektiviteti i Rrugëve Rajonale dhe Lokale” në FSHZH 8 

115 Projekti “Furnizimi me ujë i zonave rurale III” në FSHZH 14 

116 Ujësjellës Kanalizime Vlorë SHA 29 

117 Albcontrol 25 

118 Drejtoria e Përgjithshme Detare Durrës 9 

119 Projetki 'Modernizimi i Asistencës Sociale' në MSHMS 2 

120 Projektin “Ofrimi i shërbimeve publike me në qendër qytetarin” në ADISA 0 

121 Projektin “Përmirësimi i Sistemit Shëndetësor” në MSHMS 22 

122 Projekti "Zhvillimi i integruar Urban dhe Turizmit" në FSHZH 12 

123 
Projekti "Efiçenca Energjetike, Programi për Sektorin e Transmetimit të 
Energjisë Elektrike" në OST 

9 

124 Auditim IT: Autoriteti Shtetëror i Informacionit Gjeohapsinor 15 

125 
Auditim Performance: Efektiviteti i procesit të qendërzimit të ofrimit të 
shërbimeve nga AKSHI për periudhën 2017-2020 (AKSHI) 

15 

126 
Auditim IT: Bashkia Shkodër, 
Drejtoria e të Ardhurave, Taksat e Tarifat vendore. (BSH) 

21 

127 Auditim IT: Riauditim, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave (DPD) 23 

128 Auditim IT: Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (ISUV) 23 

129 Auditim IT: Riauditim, Posta Shqiptare Sh.a 52 

130 
Auditim Performance: Efektiviteti i procesit të legalizimit dhe ndikimi në 
administrimin e pasurisë publike 

23 

131 
Auditim Performance: Efektiviteti i masave të marra për përmirësimin e 
sistemit të regjistrimit dhe administrimit të pasurive të paluajtshme 

13 

132 
Auditim Performance: Mëmësia e Sigurt: Kujdesi Shëndetësor Spitalor Natal 
dhe Postnatal 

16 

133 Auditim Performance: Fondi Rezervë i ISSH-së 8 

134 
Auditim Performance: Efektiviteti i politikave në ruajtjen dhe administrimin e 
siteve arkeologjike, për periudhën 2016-2019 

50 

135 
Auditim Performance:Efektiviteti i menaxhimit të situatës pandemike COVID-
19 

19 

136 Auditim Performance: Ekonomia rurale me fokus agroturizmin 18 

137 Auditim Performance: Efektiviteti i aktivitetit të Bibliotekës Kombëtare 30 

138 Auditim Performance: Menaxhimi i  mbetjeve plastike 16 

139 Auditim Performance: Pastrimi i qytetit 12 

140 Auditim Performance: Zhvillimi i turizmit malor 27 

141 
Auditim Performance: Efektiviteti dhe eficienca e menaxhimit të parkimeve të 
mjeteve motorike në rrugët e qytetit të Tiranës dhe Korçës 

32 

142 
Auditim Performance: Performanca e institucioneve rezidenciale të përkujdesit 
shoqeror për Fëmijë Jetim 

32 
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143 Auditim Performance: Performanca e Inspektimit Metrologjik 19 

144 
Auditim Performance: Gjobat për shkelje të kodit rrugor vendosur nga Policia e 
Shtetit 

17 

145 
Auditim Performance: Efektiviteti i programeve për përballimin e pasojave të 
fatkeqësise natyrore të Nëntorit 2019 

34 

146 
Auditim Performance: Performanca e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri në 
Shqipëri 

53 

  TOTALI 3,074 
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Evidenca  nr. 7 

EVIDENCA E KALLËZIMEVE PENALE PËR PERIUDHËN JANAR – Dhjetor 2021 

Nr. 

Subjekti ndaj 

të cilit është 

bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. data 

e kallëzimit 

Nr. 

Pers 
Detyra funksionale Referenca ligjore për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Departamenti 

që ka 

konstatuar 

veprën penale 

1 

Drejtoria 

Vendore e 

Agjencisë 

Shtetërore e 

Kadastrës 

Sarandë 

Nr. Prot 

784/16 

Në datë 

10.05.2021 

3 

1) Ish-Drejtor i Drejtorisë 
Vendore të Agjencisë 
Shtetërore të Kadastrës 
Sarandë; 

2) Ish-Specialiste juriste e 
Agjencisë Shtetërore të 
Kadastrës Sarandë; 

3) Ish specialist hartograf në 
Drejtorinë Vendore të 
Agjencisë Shtetërore të 
Kadastrës Sarandë. 

Konsumim i figurës së veprës penale të 

“Shpërdorimit të detyrës” parashikuar në nenin 

248 të Kodit Penal 

Në  

hetim 

Departamenti 
i Auditimit të 
Aseteve dhe 

Mjedisit 

2 

Drejtoria e 

Rajonit 

Verior 

Shkodër  

Nr. Prot 

559/13 

Në datë 

10.05.2021 

4 

1) Ish-Drejtor i Drejtorisë së 
Rajonit Vendor Shkodër, në 
cilësinë e titullarit të 
autoritetit kontraktor; 

2) Ish-Drejtor i Drejtorisë së 
Rajonit Vendor Shkodër, në 
cilësinë e titullarit të 
autoritetit kontraktor; 

3) Përgjegjës i sektorit të 
menaxhimit të kontratave, 
në cilësinë e anëtarit të 
grupit të hartimit të 
preventivit të fondit limit; 

Konsumim i figurës së veprës penale të 

“Shpërdorimit të detyrës” parashikuar në nenin 

248 të Kodit Penal 

Në  

hetim 

Departamenti 
i Auditimit të 
Aseteve dhe 

Mjedisit 
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Nr. 

Subjekti ndaj 

të cilit është 

bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. data 

e kallëzimit 

Nr. 

Pers 
Detyra funksionale Referenca ligjore për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Departamenti 

që ka 

konstatuar 

veprën penale 

4) ish-specialist, në cilësinë e 
anëtarit të grupit të hartimit 
të preventivit të fondit limit. 

3 

Drejtoria 

Vendore e 

ASHK Korçë 

(ish-ZVRPP 

Korçë) 

Nr.Prot.21/34           

Datë 

09.08.2021 

5 

1) Ish-Regjistrues dhe Ish-
Drejtor i DVASHK Korçë; 

2) Ish-Drejtor ALUIZNI Korçë dhe 
Ish-Regjistrues në ZVRPP 
Korçë; 

3) -Drejtor ALUIZNI Korçë; 
4) Ish-Regjistrues ZVRPP Korçë; 
5) Ish-Regjistrues ZVRPP Korçë 

Neni 258 Kodi Penal "Shkelje e barazisë së 

pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike" 

Në  

hetim 

Departamenti 
i Auditimit të 
Aseteve dhe 

Mjedisit 
 

4 

Autoriteti 

Kombëtar i 

Ushqimit 

Nr.Prot.979/8 

Datë 

09.11.2021 

1 1)  Drejtor i Drejtorisë së 
Përgjithshme 

Neni 248 Kodi Penal “Shpërdorim të detyrës” 
Në  

hetim 

Departamenti 
i Auditimit të 
Aseteve dhe 

Mjedisit 
 

5 
Bashkia 

Tropojë 

Nr.Prot.361/26 

Datë 

09.11.2021 

6 

1)  Drejtor i Drejtorisë së Pyjeve, 
Kullotave dhe Bujqësisë; 

2) Drejtor i Drejtorisë së 
Planifikimit dhe Zhvillimit të 
Territorit; 

3) Teknik ndertimi për 
emergjencat civile; 

4) Teknik ndertimi 
5) Punonjës në sektorit e 

shërbimeve;  
6) Punonjës në sektorin e 

shërbimeve. 

Neni 248 Kodi Penal “Shpërdorim të detyrës” 
Në  

hetim 

Departamenti 
i Auditimit të 
Vetqeverisjes 

Vendore 
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Nr. 

Subjekti ndaj 

të cilit është 

bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. data 

e kallëzimit 

Nr. 

Pers 
Detyra funksionale Referenca ligjore për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Departamenti 

që ka 

konstatuar 

veprën penale 

6 
Bashkia 

Tropojë 

Nr.Prot.361/27 

Datë 

09.11.2021 

3 

1)  Ish-Zv Kryetar i Bashkisë 
Tropojë 

2) Ish-Drejtor i Turizmit, 
Shërbimeve dhe Transportit 

3) Ish-Drejtor ekonomik 

Neni 258 Kodi Penal "Shkelje e barazisë së 

pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike" 

Në  

hetim 

Departamenti 
i Auditimit të 
Vetqeverisjes 

Vendore 
 

7 
Bashkia 

Dibër 

Nr.Prot.99/13 

Datë 

17.12.2021 

2 
1) Përgjegjëse e financës  
2) Përgjegjës i Sektorit të 

Prokurimeve  

Neni 258 Kodi Penal "Shkelje e barazisë së 

pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike",  

“Falsifikimi i dokumentave” parashikuar nga neni 

186 i Kodit Penal dhe “Hyrja e pautorizuar 

kompjuterike” parashikur nga neni 192/b i Kodit 

Penal 

Në  

hetim 

Departamenti 
i Auditimit të 
Vetqeverisjes 

Vendore 
 

8 
Bashkia 

Kurbin 

Nr.Prot.773/14 

Datë 

17.12.2021 

6 

1) NënKryetar i bashkisë, në 
cilësinë e Kryetarit të 
Komisionit të vlerësimit të 
ofertave 

2) Përgjegjës i Aseteve, në 
cilësinë e juristit të njësisë së 
prokurimit 

3) Drejtor i Planifikimit 
Zhvillimit dhe Kontrollit të 
Territorit, në cilësinë e 
anëtarit të njësisë së 
prokurimit  

4) Drejtor i financës, në cilësinë 
e anëtarit të njësisë së 
prokurimit 

5) Inxhinier, në cilësinë e 
anëtarit të KVO 

Neni 258 Kodi Penal "Shkelje e barazisë së 

pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike" 

Në  

hetim 

Departamenti 
i Auditimit të 
Vetqeverisjes 

Vendore 
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Nr. 

Subjekti ndaj 

të cilit është 

bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. data 

e kallëzimit 

Nr. 

Pers 
Detyra funksionale Referenca ligjore për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Departamenti 

që ka 

konstatuar 

veprën penale 

6) Drejtor Juridik, në cilësinë e 
anëtarit të KVO 

9 
Ministria e 

Brendshme 

Nr.Prot.846 

Datë 

30.07.2021 

 

5 

1) Anëtarë të KVO; 
2) Anëtarë të KVO; 
3) Anëtarë të KVO; 
4) Anëtarë të KVO; 
5) Anëtarë të KVO, 

Neni 248 Kodi Penal "Shpërdorimi i detyrës" 
Në  

hetim 

Departamenti 
i Auditimit të 
Institucioneve 

Qendrore 
 

10 

Inspektorati 

Shtetëror i 

Mbikëqyrjes 

së Tregut 

Nr. 

Prot.121/16 

Datë 

25.01.2022 

10 

1) Ish-Drejtor i Drejtorisë së 
Prokurimeve, 
Investimeve&Koncenisoneve, 
MSHMS, në cilësinë Kryetarit 
të Komisionit të Dhënies me 
Koncencion 

2) Përgjegjëse, Sektori i 
Standardeve & Protokolleve 
Spitalore, MSHMS, në 
cilësinë e anëtarit të 
Komisionit të Dhënies me 
Koncencion 

3) Përgjegjëse, Setori i 
Programit dhe Monitorimit 
të Buxhetit, FSDKSH, në 
cilësinë e anëtarit të 
Komisionit të Dhënies me 
Koncencion 

4) Mjeke koordinatore në 
laburatorin biokimik QSUT, 
në cilësinë e anëtarit të 

Neni 258 Kodi Penal "Shkelje e barazisë së 

pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike" 

Në  

hetim 

Departamenti 
i Auditimit të 
Aseteve dhe 

Mjedisit 
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Nr. 

Subjekti ndaj 

të cilit është 

bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. data 

e kallëzimit 

Nr. 

Pers 
Detyra funksionale Referenca ligjore për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Departamenti 

që ka 

konstatuar 

veprën penale 

Komisionit të Dhënies me 
Koncencion 

5) Përgjegjëse e Sektorit të 
Prokurimeve, MSHMS, në 
cilësinë e anëtarit të 
Komisionit të Dhënies me 
Koncencion 

6) Ekonomist ATRAKO, në 
cilësinë e anëtarit të 
Komisionit të Dhënies me 
Koncencion 

7) Ekonomist ATRAKO, në 
cilësinë e anëtarit të 
Komisionit të Dhënies me 
Koncencion 

8) Drejtor i Drejtorisë së 
Politikave dhe Strategjive të 
Zhvillimit të Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale, në 
cilësinë e Kryetarit të KVO 

9) Drejtor, Qëndra Kombëtare 
teknike Bio-Mjeksore, në 
cilësinë e anëtarit të KVO 

10) Përgjegjës Sektori i 
ankesave Administrative dhe 
Gjyqësore, në cilësinë e 
anëtarit të KVO 
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Nr. 

Subjekti ndaj 

të cilit është 

bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. data 

e kallëzimit 

Nr. 

Pers 
Detyra funksionale Referenca ligjore për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Departamenti 

që ka 

konstatuar 

veprën penale 

11 

Fondi i 

Sigurimit të 

Detyrueshëm 

të Kujdesit 

Shëndetësor 

Nr. 

Prot.579/41 

Datë 

25.01.2022 

2 

1) Drejtor Kabineti në 
Ministrinë e Shëndetësisë 
dhe Mbrojtjes Sociale 

2) Ish Drejtor i FSDKSH 
Neni 248 Kodi Penal “Shpërdorimi i detyrës” 

Në  

hetim 

Departamenti 
i Auditimit të 
Buxhetit të 

Shtetit 

12 

Autoriteti 

Portual 

Durrës 

Nr. 

Prot.877/72 

Datë 

25.01.2022 

7 

1) Drejtor i Përgjithshëm 
Ekzekutiv, në cilësinë e 
Titullarit të Autoritetit 
Kontraktor 

2) Jurist në Njësinë e Prokurimit, 
në cilësinë e anëtarit të 
Njësisë së Prokurimit 

3) Përgjegjës i Prokurimeve, në 
cilësinë e anëtarit të Njësisë 
së Prokurimit 

4) Specialiste në Sektorin e 
Kostos dhe Buxhetit, në 
cilësinë e anëtarit të Njësisë 
së Prokurimit 

5) Përgjegjës i Sektorit të 
Financës, në cilësinë e 
anëtarit te KVO 

6) Përgjegjës I Sektorit të 
Programimit, në cilësinë e 
anëtarit te KVO 

7) Specialiste në Sektorin e 
Kostos dhe Buxhetit, në 
cilësinë e anëtarit te KVO 

Neni 258 Kodi Penal "Shkelje e barazisë së 

pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike" 

Neni 248 Kodi Penal “Shpërdorimi i detyrës” 

Në  

hetim 

Departamenti 
i Auditimit të 

Shoqërive 
Publike dhe 
Investimeve 

të Huaja 



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

145 

Nr. 

Subjekti ndaj 

të cilit është 

bërë 

kallëzimi 

Nr. prot. data 

e kallëzimit 

Nr. 

Pers 
Detyra funksionale Referenca ligjore për kallëzim penal 

Gjendja e 

kallëzimit 

Departamenti 

që ka 

konstatuar 

veprën penale 

13 
DVASHK 

Lushnje 

Nr. 

Prot.728/10 

Datë 

25.01,2022 

5 

1)  Ish Drejtor i ALUIZNI-t, 
Drejtoria Rajonale Lushnje 

2) Përgjegjës I Sektorit të 
Legalizimeve DVASHK 
Lushnjë; 

3) Ish-Drejtor DVASHK Lushnjë, 
aktualisht Specialist i 
Sektorit të Kadastrës dhe 
Hartografisë; 

4) Specialiste Hartografe 
5) Specialist në Sektorin e 

Legalizimit dhe Planifikimit 
Urban dhe Hartografisë 

Neni 248 Kodi Penal “Shpërdorimi i detyrës” 
Në  

hetim 

Departamenti 
i Auditimit të 
Aseteve dhe 

Mjedisit 
 

14 
DVASHK 

Berat 

Nr. 

Prot.536/11 

Datë 

25.01,2022 

3 

1) Ish Drejtor i ALUIZNI-t 
2) Ish-Regjistrues, Drejtoria 

Vendore ASHK 
3) Ish-Pergjegjës i Sektorit të 

Legalizimeve dhe ish-Drejtor 
i ALUIZNI-t 

Neni 248 Kodi Penal “Shpërdorimi i detyrës” 
Në  

hetim 

Departamenti 
i Auditimit të 
Aseteve dhe 

Mjedisit 
 

 





Evidenca nr. 7 

Evidenca e shqyrtimit të ankesave dhe kërkesave drejtuar Kontrollit të Lartë të Shtetit për 

periudhën Janar – Dhjetor 2021 

 

Shqyrtimi i ankesave 

dhe kërkesave 

 

Fushat kryesore 

të shqetësimit publik 

 

 

 

 

 

Nr. 

 

Verifikuar e 

rezultuar 

 

 

 

 

Vazhdon 

verifikimi 

 

 

 

Ardhur jashtë 

kompetencave 

të KLSH (nuk 

verifikohet) 

 

E 

drejtë 

 

Pa 

drejtë 

 

Për administrim financiar 

dhe prokurime 

 

53 24  6 23 

 

Administrim dhe kthim të pronës 
 

165 121  1 43 

      

Taksa, Tatime e dogana  

24 18  2 4 

 
 

Të tjera 
 

157 110   47 

Total 399 273  9 117 
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